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	 Dráha	 Čas	 Meno	koňa	 Jazdec	 Hmotnosť	 Dátum

 900 m 0:52,37 ROYAL STAR 7 P. Kubík 59,5 kg 22. 6. 2003  
 1000 m 0:56,98 SCYRIS (POL) 4 J. Korpas 59,0 kg 18. 7. 2004  
 1100 m 1:05,28 DNIESTR (POL) 6 M. Cagáň 59,0 kg 30. 6. 2002  
 1200 m 1:09,36 SCYRIS (POL) 5 P. Krowicki 63,0 kg 15. 5. 2005 
 1400 m 1:23,31 GERMAN	MALT	(IRE) 3 J. Línek 62,0 kg 18. 4. 2004  
 1600 m 1:36,06 TRIBAL INSTINCT (IRE) 5 J. F. Egan 60,0 kg 20. 7. 2003  
   BLUE CORAL (IRE) 4 P. Krowicki 60,5 kg 13. 7. 2008  
 1700 m 1:42,94 ROSENSTURM	(IRE) 3 J. Línek 58,0 kg 22. 5. 2005  
 1800 m 1:49,70 SALDENZAR (GER) 5 S. Georgjev 59,0 kg 12. 4. 2009  
 1900 m 1:58,87 ALL	ABOUT	SAM	(GER) 3 Z. Šmida 56,5 kg 27. 4. 2008  
 2000 m 2:03,11 ECOLOGICALLY	RIGHT	(GB)	3k M. Havelková 58,0 kg 11. 9. 2005  
 2200 m 2:16,41 SCYRIS (POL) 3 L. Kasal 57,0 kg 29. 6. 2003  
 2400 m 2:28,52 SIBERION (GER) 3 J.-P. Carvalho 58,0 kg 18. 7. 2004  
 2600 m 2:41,35 LISIBILA (GER) 4k Z. Varga 56,5 kg 21. 7. 2002  
 2800 m 2:57,75 BABIE LATO (POL) 3 M. Srnec 58,0 kg 24. 9. 2006  
 3400 m 3:57,71 ELEGANT DEVIL (GER) 8 J. Línek 64,0 kg 15. 4. 2012

Do tabuľky sú zahrnuté len elektronicky merané časy, ktoré boli dosiahnuté na hlavnej dráhe.
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Všeobecné podmienky účasti na dostihoch 
v Slovenskej republike na rok 2017

 1.	 Dostihy	vypísané	týmito	propozíciami	sa	konajú	podľa	platného	Dostihového	poriadku	Slovenskej	
republiky,	v	znení	neskorších	doplnkov	a	nariadení	Dostihovej	autority	Slovenskej	republiky	(ďalej	len	
DA	SR)	-	Závodiska,	š.	p.,	Bratislava	(ďalej	len	ZB).		

 2.  Stanovenie odmeňovania trénerov a jazdcov 

Minimálna výška jazdného v roku 2017 
      
 Džokej, Džokej Jazdec  Jazdec-žiak Jazdec-amatér 
	 ktorému	licenciu	 	 	 	 (okrem	jazdenia
Kategória dostihov vydala	DA	SR	a	ktorý	 	 	 	 v	dostihoch	 		
	 dosiahol	100	a	viac	 	 	 	 vyhradených		 	
	 víťazstiev,	v	prekážkových		 	 	 	 jazdcom-amatérom
		 dostihoch	50	a	viac	víťazstiev

-	Graded,	Listed	 50	 40	 33	 -		 -		
-	I.	-	II.	kategória	 40	 33	 27	 13,50	 -	
-	III.	-	V.	kategória	 27	 17	 12	 6	 12	
-	prekážkové	dostihy
s	dotáciou	2200	€	a	viac	 50	 42	 35	 17,50	 35	
-	ostatné	prekážkové	dostihy	 40	 35	 30	 15	 30		

Jazdcovi	víťazného	koňa	prináleží	jazdné	vo	výške	dvojnásobku	minimálnej	čiastky	(čl.	387	DP).	
Jazdcom	žiakom	prislúcha	jazdné	vo	výške	polovice	stanovenej	minimálnej	čiastky	(čl.	388	DP).

  V zmysle článku 391 Dostihového poriadku SR pri dostihoch, ktoré nie sú vyhradené pre jazdcov 
amatérov, platí majiteľ dostihovej stajne jazdcovi amatérovi za jazdenie poplatok vo výške jazd-
ného dostihového jazdca z povolania, a tento poplatok ide v plnej výške na konto Slovenskej asociácie 
amatérskych dostihových jazdcov. V prípade víťazstva jazdca amatéra sa výška poplatku zdvojnásobuje. 
Platenie poplatku odpadá, ak jazdec amatér jazdí v dostihoch koňa, ktorého je majiteľom alebo 
spolumajiteľom, alebo ktorého má v nájme alebo sa na jeho nájme podieľa.

  Trénerovi	prináleží	percentuálny	podiel	zo	získanej	dotácie	vo	výške	10	%,	jazdcovi z povolania 
prináleží	percentuálny	podiel	zo	získanej	dotácie	vo	výške	5	%.	V	prípade	finančného	vyrovnania	medzi	
majiteľmi	podľa	článku	416a	ods.	2)	DP	 takisto	obdrží	 tréner	poškodeného	koňa	10	%	a	 jazdec	
poškodeného	koňa	5%	z	kompenzovanej	sumy.

		Stanovené	minimálne	výšky	jazdného	a	percentuálne	podiely	zo	získanej	dotácie	sa	prostredníctvom	
Zúčtovacieho	centra	automaticky strhnú z majiteľských účtov	v	prospech	účtov	trénerov	a	jazdcov	
-	platí aj pre jazdcov, ktorým licenciu vydala zahraničná dostihová autorita.	Akékoľvek dodatočné finančné 
plnenie medzi majiteľmi a trénermi resp. jazdcami je mimo rámec pôsobnosti orgánov dostihovej 
prevádzky a nevzťahujú sa naň ustanovenia Dostihového poriadku a Všeobecných podmienok.

Poplatky, dotácie, prémie, zrážky

 3.	 Závodisko,	š.	p.,	Bratislava	stanovuje	poplatky	vyplývajúce	z	Dostihového	poriadku	a	poplatky	
za	poskytované	dostihové	služby	na	rok	2017	cenovými	výmermi	zverejnenými	v	dostihových	Vestní-
koch.	Dostihové	služby	ZB	možno	využívať	len	s	povolením	vedúceho	úseku	dostihových	služieb.
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Poplatky za poskytované služby budú strhávané prednostne z účtov v Zúčtovacom centre, prípadne 
uhrádzané v hotovosti do pokladne ZB alebo počas dostihového dňa zodpovednému pracovníkovi ZB 
(kaucia pri proteste).

 4.	 Všetkým	majiteľom,	ktorí	nemajú	zaregistrované	kone	u	Dostihovej	autority	SR,	bude	zo	získanej	
dotácie	odpočítaná	zrážka	5	%,	ktorá	bude	použitá	na	podporu	majiteľov	zo	Slovenskej	republiky	a	
chovateľov	anglického	plnokrvníka	v	Slovenskej	republike	formou	majiteľských	a	chovateľských	prémií.
Percentuálny	podiel	z	výhry	pre	trénera	(čl.	368a	DP)	a	jazdca	(čl.	391a	DP)	zahraničného	koňa	vo	výške	
podľa	čl.	2	Všeobecných	podmienok,	bude	vypočítaný	zo	zníženej	dotácie.

 5. Získané dotácie a majiteľské prémie budú poukázané na účty majiteľov stajní až po predispono-
vaní dotačných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.	U	koní,	ktorým	
bola	odobratá	dopingová	vzorka,	budú	dotácie	poukázané	na	účet	majiteľa	až	po	obdržaní	oficiálneho	
výsledku	negatívnej	dopingovej	vzorky	(spravidla	do	20	pracovných	dní	od	odobrania	vzorky).

 6.	 Slovenským	chovateľom	a	majiteľom	anglického	plnokrvníka	náležia	chovateľské a majiteľské prémie.	
Ich	výšku	určia	propozície	dostihov.	Za	koňa	slovenského	chovu	sa	pre	potreby	účasti	v	dostihoch	
vyhradených	pre	kone	slovenského	chovu	a	pre	posúdenie	nároku	na	chovateľskú	prémiu	považuje	
kôň,	spĺňajúci	podmienky	čl.	344	Dostihového	poriadku.

 7.	 Na	majiteľské prémie	majú	automaticky	nárok	všetci	majitelia	zaregistrovaní	Dostihovou	auto-
ritou	SR	do 31. 3. 2017.	Nárok	na	majiteľské	prémie	u	majiteľov	registrovaných	po	tomto	termíne	
vzniká	až	po	uplynutí	doby	dvoch	mesiacov	odo	dňa	ich	registrácie.	Nárok na majiteľské prémie 
v dostihoch Graded, Listed a I. kategórie	vzniká,	ak	bol	kôň	slovenského	majiteľa	registrovaný	DA	SR	
minimálne	jeden	mesiac	pred	konaním	dostihov.

 8.	 Výška	dodatočného	zápisného	sa	v	zmysle	čl.	149	DP	stanovuje	nasledovne:
-	klasické	dostihy	a	dostihy	so	štatútom	Graded	-	päťnásobok	zápisného	v	riadnom	prihlasovacom	termíne
-	ostatné	dostihy	-	trojnásobok	zápisného	v	riadnom	prihlasovacom	termíne.

Účasť koní a jazdcov v dostihoch

 9.	 Majiteľ,	ktorý	bude	registrovať	stajňu	po	28.	2.	2017,	musí	registráciu	vykonať	najneskôr	sedem	
dní	pred	podaním	prvej	prihlášky.

 10.	 Zahraniční	majitelia	musia	spolu	s	prihláškou	predložiť	ZB	i	kompletnú	kariéru	koňa	vystavenú	
dostihovou	autoritou	príslušného	štátu.	Majitelia	alebo	tréneri	z	Českej	republiky	musia	bezpodmienečne	
spolu	s	prihláškou	predložiť	ZB	i	prehľad	všetkých	štartov	koňa	mimo	územia	SR	alebo	ČR.

 11.	 Dostihová	autorita	SR	v	roku	2017	neberie	do	úvahy,	technicky	a	administratívne	neregistruje	
štarty	koní	na	území	krajín,	ktorých	dostihové	autority	nie	sú	členmi	Medzinárodnej	federácie	dostiho-
vých	autorít	(IFHA).

 12.	 Dostihová	autorita	SR	v	roku	2017	neberie	do	úvahy,	technicky	a	administratívne	neregistruje	štarty	
koní	v	dostihoch,	výsledky	ktorých	oficiálne	neeviduje	dostihová	autorita	krajiny,	kde	sa	dostihy	konali.

 13.	 Dostihová	autorita	SR	v	roku	2017	neberie	do	úvahy,	technicky	a	administratívne	neregistruje
štarty	koní	v	dostihoch,	ktoré	Dostihový	poriadok	SR	nešpecifikuje	(napríklad	skikjöring).

 14.	 Cvalové	kone,	ktoré	boli	na	územie	SR	importované	z	nečlenských	krajín	IFHA	a	nespĺňajú	
podmienky	na	stanovenie	oficiálneho	hendikepu	(čl.	38	VP),	sa	môžu	zúčastniť	iba	rovinových	dostihov	
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so	štatútom	tretej	a	vyššej	kategórie.	Účasť	v	prekážkových	dostihoch	nie	je	obmedzená,	ak	kôň	spĺňa	
podmienky	propozícií.	Toto	obmedzenie	stráca	platnosť	po	absolvovaní	dvoch	štartov	v	rovinových	
dostihoch	na	území	SR,	ČR,	Rakúska,	Maďarska,	Poľska,	Nemecka,	Švajčiarska,	Talianska,	Francúzska,	
Veľkej	Británie	alebo	 Írska	a	kôň	sa	následne	môže	zúčastniť	všetkých	dostihov,	v	ktorých	spĺňa	
podmienky	propozícií.

 15.	 Ustanovenia	článku	252,	odst.	2	Dostihového	poriadku	(príčiny	zmeny	výkonnosti	koňa	a	jej
nahlásenie	trénerom)	sa	nevzťahujú	na	kone,	ktoré	dosiaľ	štartovali	v	danom	druhu	dostihov	menej	
ako	tri	razy,	alebo	štartujú	v	danom	druhu	dostihov	v	roku	2017	prvý	raz.

 16.	 Každý	jazdec	z	povolania	a	jazdec-amatér,	ktorému	bola	pre	rok	2017	vydaná	licencia	DA	SR,
musí	najneskôr	do	31.	3.	2017	predložiť	potvrdenie	o	platnej	poistnej	zmluve	vystavenej	poisťovňou.	
Každý	jazdec,	ktorý	štartuje	v	zahraničí	je	povinný	uzavrieť	úrazové	pripoistenie	pre	štart	v	zahraničí.	
Na	žiadosť	organizátora	dostihov	je	povinný	preukázať	sa	potvrdením	o	tomto	pripoistení.

 17. ZB, resp. Dostihová komisia si vyhradzuje právo vykonať skúšku na požitie alkoholických 
nápojov u všetkých účastníkov dostihovej prevádzky činných v rámci dostihového dňa. O vykonaní 
skúšky rozhoduje Dostihová komisia delegovaná na dostihový deň. Pozitívny nález na alkohol u 
jazdcov bude posudzovaný ako pozitívny dopingový nález a sankcionovaný v zmysle čl. 409, písm. k) 
Dostihového poriadku.

 18.	 V	sezóne	2017	budú	ďalej	jazdci	počas	dostihových	dní	podrobovaní	antidopingovým	testom	
na	prítomnosť	zakázaných	 látok	z	hľadiska	dopingového	účinku.	Antidopingové	 testovanie	pre	
Závodisko,	š.p,	Bratislava	ako	Dostihovú	autoritu	SR	v	súlade	s	Dostihovým	poriadkom	a	v	zmysle	
pravidiel	dopingovej	kontroly	(Svetový	antidopoingový	kódex	WADA,	Smernica	pre	kontrolu	a	postih	
dopingu	v	športe	ADA	SR)	vykonáva	nezávislá	inštitúcia,	ktorou	je	Antidopingová	agentúra	Slovenskej	
republiky.	Akýkoľvek	nález	zakázanej	 látky	bude	sankcionovaný	v	zmysle	platného	Dostihového	
poriadku.	(čl.	409,	písm.	k).

 19. Jazdci-amatéri	môžu	štartovať	v	rovinových	dostihoch	s	celkovou	dotáciou	do 2600 € vrátane,	
ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak,	a	vo	všetkých	dostihoch	vypísaných	pre	jazdcov-amatérov,	
pričom	ustanovenia	článku	379	Dostihového	poriadku	o	jazdcoch-amatéroch	platia	v	plnej	miere.

 20. Jazdci-žiaci	môžu	štartovať	v	rovinových	dostihoch	s	celkovou	dotáciou	do 2600 € vrátane,	
ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak,	pričom	ustanovenia	článku	382	Dostihového	poriadku	
o	jazdcoch-žiakoch	platia	v	plnej	miere.

 21.	 Jazdci,	 jazdci-žiaci	a	 jazdci-amatéri	môžu	využívať	 jazdecké úľavy	v	dostihoch	s	celkovou	
dotáciou	do 2600 € vrátane,	ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak.

 22.	 Jazdci,	 ktorým	 licenciu	vystavila	 iná	dostihová	autorita,	 ako	Dostihová	autorita	SR	alebo	
Dostihová	autorita	ČR	nemajú	nárok	na	využitie	jazdeckých	úľav.

 23.	 Jazdci-amatéri	a	jazdci-žiaci	zo	zahraničia	majú	pri	obsadzovaní	koní	v	medzištátnych	stret-
nutiach	amatérov	a	žiakov	prednosť.	Pri	zostavovaní	štartovej	listiny	medzištátneho	stretnutia	jazdcov	
amatérov/žiakov	sa	prednostne	obsadzujú	kone	nominovanými	jazdcami.	V	prípade,	že	v	medzištát-
nom	stretnutí	jazdcov-amatérov/žiakov	bol	nahlásený	ako	neštartujúci	kôň	s	nominovaným	jazdcom,	
a	je	k	dispozícii	iný	kôň	s	jazdcom	štartujúcim	mimo	súťaž,	prepustí	tento	jazdec	miesto	nominova-
nému	jazdcovi.
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 24.	 Na	oznámení	štartujúcich	koní,	v	Dostihovom	programe,	v	dostihovej	správe	a	vo	výsledkovej
listine	sa	pri	jazdcoch	z	povolania	neuvádza	skratka	titulu	(na	rozdiel	od	džokejov	-	dž.,	jazdcov	
žiakov	-	žk.	a	jazdcov	amatérov	-	am.).

 25. V Graded a Listed dostihoch	-	môžu	štartovať	jazdci	z	povolania,	ktorí	v	doterajšej	kariére	
dosiahli	v	rovinových	dostihoch	minimálne	desať	víťazstiev.
V dostihoch I. kategórie	-	môžu	štartovať	len	jazdci	z	povolania,	ktorí	v	doterajšej	kariére	dosiahli
v	rovinových	dostihoch	minimálne	päť	víťazstiev,	alebo	absolvovali	minimálne	50	rovinových	dostihov.
V dostihoch pre 2-ročné kone	-	môžu	štartovať	jazdci	z	povolania,	ktorí	absolvovali	minimálne
10	rovinových	dostihov.

 26.	 Kone,	ktoré	v	kariére	neabsolvovali minimálne dva prekážkové dostihy,	môžu	byť	v	prekážkových	
dostihoch	obsadené	len	jazdcami,	ktorí	v	kariére	absolvovali	minimálne	desať	prekážkových	dostihov.

 27.	 Za	absolvované dostihy	sa	považujú	dostihy,	ktoré	kôň	resp.	jazdec	platne	dokončil	na	klasi-
fikovanej	pozícii,	bez	diskvalifikácie	(aj	dodatočnej).	Neštartovavším	koňom	je	kôň,	ktorý	sa	nikdy	
nezúčastnil	platného	štartu	dostihov.	Nezvíťazivším	koňom	je	kôň,	ktorý	nikdy	nezvíťazil	v	žiadnych	
dostihoch	(t.j.	nebol	uvedený	vo	schválenom	výsledku	dostihov	ako	víťaz),	alebo	mu	víťazstvo,	resp.	
víťazstvá	dodatočne	boli	odňaté	rozhodnutím	oprávnených	orgánov	dostihovej	prevádzky.

 28.	 V	záujme	korektnosti	a	regulérnosti	dostihov	je	stanovený	maximálny	počet	štartujúcich	koní	na
jednotlivých	dostihových	dráhach	nasledovne	(ak	propozície	dostihov	nestanovujú	inak):

Bratislava:

  a) vonkajší ovál
	 	 -	roviny:	14	(na	vzdialenostiach	900	m	a	2200	m	maximálne	12	koní)
  b) vnútorný ovál
	 	 -	roviny:	12
	 	 -	prútené	prekážky:	12
 
			Dostihy	vyhradené	pre	dvojročné	kone,	dostihy	vyhradené	pre	trojročné	kone,	dostihy	na	dištanciách	
1400	m	a	kratších	a	dostihy	s	vyšším	počtom	ako	10	štartujúcich	koní	sa	budú	prednostne	konať	na	
vonkajšom	ovále	(týka	sa	rovinových	dostihov).
  c) v dostihoch steeplechase 14 koní.

Ostatné závodiská na území SR:

	 	 -	roviny:	10
	 	 -	prútené	prekážky:	12
	 	 -	steeplechase	a	cross-country:	14

 29.	 Ak	budú	do	ktorýchkoľvek	dostihov	vypísaných	týmito	propozíciami	prihlásené, alebo ozná-
mené ako štartujúce štyri kone a menej,	budú	tieto	dostihy	organizátorom	spravidla	zrušené!

 30. V dostihoch V. kategórie	môžu	štartovať	len	kone	zaregistrované	Dostihovou	autoritou	Sloven-
skej	republiky	a	kone	slovenského	chovu	zaregistrované	zahraničnými	dostihovými	autoritami,	ak	
nie	je	propozíciami	stanovené	inak.	Ak	sú	dostihy	V.	kat.	otvorené	podľa	čl.	171	DP,	môžu	sa	ich	
zúčastniť	aj	kone	zaregistrované	dostihovými	autoritami	členských	krajín	IFHA,	ak	nie	je	propozíciami	
stanovené	inak.	Ostatných dostihov	sa	môžu	zúčastniť	aj	kone	zaregistrované	dostihovými	autoritami	
členských	krajín	IFHA,	ak	nie	je	propozíciami	stanovené	inak.
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 31. V dostihoch II., III., IV. a V. kat. a prekážkových dostihoch	má	právo	štartu	maximálny	počet	
koní	 zaregistrovaných	DA	 SR.	 Ak	 je	 potrebné	 znižovať počet štartujúcich koní	 podľa	 čl.	 175	
Dostihového	poriadku	SR	v	dostihoch	 II.,	 III.,	 IV.	a	V.	kat.	a	prekážkových	dostihoch,	najskôr	sa	
vyraďujú	kone	registrované	zahraničnými	dostihovými	autoritami.

 32. V dostihoch so štatútom Graded, Listed a I. kategórie	má	právo	štartu	minimálne šesť koní 
registrovaných Dostihovou autoritou SR.	To	znamená,	že	prvých	šesť	koní	registrovaných	DA	SR
s	najvyšším	ziskom,	v	dostihoch	so	štatútom	Graded,	Listed	a	I.	kategórie,	do	ktorých	boli	oznámené	
ako	štartujúce,	nepodliehajú	prípadnému	znižovaniu	počtu	štartujúcich	koní.	Ustanovenie	sa	nevzťa-
huje	na	dostihy	Veľká	cena	BBAG,	kde	je	tento	počet	stanovený	na	minimálne	4	kone	registrované	
DA	SR.

 33.	 Ak	sú	na	štartovej	listine	uvedené	kone	pod	čiarou,	čiže	tzv.	náhradné	kone,	vyplýva	z	tejto	
skutočnosti	pre	 trénerov	koní	nachádzajúcich	sa	v	základnej	 štartovej	 listine	povinnosť	okamžite	
oznámiť	plánovaný	škrt	svojho	koňa	zodpovednému	pracovníkovi	ZB,	a	to	Ing.	Jánovi	Valtýnimu,	
vedúcemu	Dostihovej	prevádzky	na	tel.	č.:	02/623	11	878	alebo	mobil	č.:	0903/700	619.	V	prípade	
nerešpektovania	tohto	článku	Všeobecných	ustanovení	bude	tréner	sankcionovaný	sumou	100	€.

 34. Rovinových dostihov sa nemôžu zúčastniť kone, ktoré nie sú zapísané v medzinárodne uznanej 
plemennej knihe ako plnokrvné.

 35.	 Ak	kôň	štartuje	v	období	medzi	uzávierkou	prihlášok	a	plánovaným	štartom	v	dostihoch	a	vý-
sledok	absolvovaných	dostihov	z	neho	robí	koňa,	ktorý	by	v	okamihu	uzávierky	prihlášok	nespĺňal	
podmienky	propozícií	(presah	hornej	hranice	zisku,	víťazstvo	pred	plánovaným	štartom	v	dostihoch	
nezvíťazivších	koní	a	podobne),	nemôže	kôň	v	plánovaných	dostihoch	štartovať.	Ak	sú	v	propozíciách	
dostihov	penality,	tieto	sa	upravia	podľa	skutočného	zisku	(resp.	víťazstiev,	umiestnení)	koňa.

 36. Účasť v hendikepových dostihoch	je	obmedzená	hendikepovým	základom,	pričom	je	záväzný
oficiálny	hendikep	(ďalej	len	OH)	k	termínu	uzávierky	prihlášok.	Ak	kôň	v	momente	termínu	riadnej	
uzávierky	prihlášok	nespĺňal	podmienky	uvedené	v	článku	111	druhá	veta	DP,	nemôže	byť	doda-
točne	do	hendikepových	dostihov	prihlásený.	Pre určenie základnej hmotnosti koňa dodatočne 
prihlasovaného do	hendikepových	dostihov	je	rozhodujúce	jeho	hodnotenie	v	oficiálnom	hendikepe	
k	termínu	riadnej	uzávierky	prihlášok.	Ak	takýto	kôň	štartoval	po	riadnej	uzávierke	prihlášok	a	jeho	
hodnotenie	v	oficiálnom	hendikepe	kleslo,	nemá	táto	skutočnosť	vplyv	na	určenie	jeho	hmotnostného	
zaťaženia.	Zvýšenie základnej hmotnosti	v	prípade	štartu	koňa	po	zverejnení	listiny	hmotnostných	
zaťažení,	resp.	termínu	uzávierky	prihlášok	je	v	zmysle	čl.	130	DP	možné	tak	pri	koňoch	prihlásených	
do	hendikepových	dostihov	v	riadnom	termíne	uzávierky	prihlášok	ako	i	koní	prihlasovaných	do	hen-
dikepových	dostihov	dodatočne	podľa	č.	149	DP.

 37. Na stanovenie oficiálneho hendikepu	(OH)	v	SR	je	potrebné	aspoň	jedno	víťazstvo	alebo	dva	
absolvované	rovinové	dostihy	na	území	SR,	ČR,	Rakúska,	Maďarska,	Poľska,	Nemecka,	Švajčiarska,	
Talianska,	Francúzska,	Veľkej	Británie	alebo	Írska.	Kôň neregistrovaný DA SR	musí	v	období	posled-
ných	12	mesiacov	pred	plánovaným	štartom	v	hendikepových	dostihoch	III.,	IV.	a	V.	kategórie	v	SR	
absolvovať	aspoň	jedny	rovinové	dostihy	na	území	SR.

 38.	 Pri	 prepočte	 cudzej	meny	 na	€	 (najmä	 kvôli	 stanovovaniu	 zisku)	 sa	 používa	 prepočtová	
tabuľka	publikovaná	vo	Vestníku	DA	SR.

 39. Pre potreby propozícií sa kategorizácia dostihov v zahraničí stanovuje takto:
-	za	dostihy	kategórie	Graded a Listed	 sa	považujú	dostihy	kategórie	Graded	a	Listed	v	Českej	
republike,	v	Rakúsku,	v	Maďarsku	a	v	Poľsku	a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	15	000	€	a	vyššou	
vo	všetkých	krajinách	(aj	vrátane	vyššie	uvedených).
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-	za	dostihy	I. kategórie	sa	považujú	dostihy	I.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	(aj	maďarské	
dostihy	kategórie	„Elit“)	a	v	Poľsku	(aj	poľské	dostihy	kat.	B)	a	dostihy	s	celkovou	dotáciou	8000	€ 
a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
-	za	dostihy	II. kategórie	sa	považujú	dostihy	II.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	a	v	Poľsku	
a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	4000	€	a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
-	za	dostihy	III. kategórie	sa	považujú	dostihy	III.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	a	v	Poľsku	
a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	2600	€	a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
-	za	dostihy	IV. kategórie	sa	považujú	dostihy	IV.	kategórie	v	Českej	republike,	v	Maďarsku	a	v	Poľsku	
a	ďalej	dostihy	s	celkovou	dotáciou	2000	€	a	vyššou	vo	všetkých	ostatných	krajinách.
-	za	dostihy	V. kategórie	sa	považujú	dostihy	V.	kategórie	v	Českej	republike	a	v	Maďarsku	a	ďalej
dostihy	s	celkovou	dotáciou	nižšou	ako	2000	€	vo	všetkých	ostatných	krajinách.

 40. Ak výrazy zisk, dotácia, víťazstvo alebo umiestnenie nie sú v propozíciách cvalových dostihov 
bližšie špecifikované, ide o celkový zisk, dotáciu, víťazstvo alebo umiestnenie dosiahnuté za posled-
ných 12 mesiacov od termínu konania dostihov, na ktoré sa propozícia vzťahuje. Umiestnením sa 
rozumie, ak je kôň v dostihoch klasifikovaný na dotovanej pozícii (okrem víťazstva).

 41.	 Dostihy	steeplechase	a	cross-country	sú	z	hľadiska	propozícií	rovnocenné.

 42.	 Lehota	na	doplnenie	údajov	na	oznámení	štartujúcich	koní	v	zmysle	článku	161	odsek	2	
(deklarácia	jazdcov)	je	pre	rok	2017	stanovená	najneskôr	1,5	hodiny	po	termíne	stanovenom	propo-
zíciami	na	oznámenie	štartujúcich	koní.

 43.	 Ak	službukonajúci	lekár	na	dostihovom	dni	nedoporučí	indisponovanému	jazdcovi	(pád,	kolízia,	
nevoľnosť	atď.)	po	predbežnom	vyšetrení	štartovať,	z	preventívno-bezpečnostných	dôvodov	sa	nemôže	
tento	jazdec	zúčastniť	ďalších	dostihov	v	ten	istý	dostihový	deň.

 44.	 Typizovaná	ochranná	vesta	v	zmysle	čl.	203	Dostihového	poriadku	je	vesta,	ktorá	spĺňa	Európsky	
štandard	EN	13158:2000	Level	1	alebo	SATRA	(predchádzajúci	štandard	BETA	5).	Táto	povinnosť	sa	
vzťahuje	na	všetkých	jazdcov	v	cvalových	dostihoch.

 45.	 V	dostihoch	Graded,	Listed	a	I.	kategórie	sú	v	záujme	zvyšovania	spoločenskej	úrovne	dostihov	
tréner	a	majiteľ	(resp.	ich	zástupcovia)	víťazného	koňa	povinní	pri	preberaní	čestných	cien	dodržať	
vhodné	spoločenské	oblečenie	(oblek,	viazanka)	adekvátne	k	významu	dostihov.	Pri	nerešpektovaní	
uvedeného	ustanovenia	bude	Dostihová	komisia	v	zmysle	článku	396/c	Dostihového	poriadku	zod-
povednú	osobu	sankcionovať.

 46. Šampionáty jazdcov	budú	počas	dostihovej	sezóny	2017	hodnotené	podľa počtu víťazstiev	na
území	Slovenskej	republiky.	V	prípade	rovnosti	sú	ďalšími	kritériami	počet	druhých,	tretích,	štvrtých	
a	piatych	miest,	percentuálny	podiel	víťazných	štartov	a	výška	získaných	dotácií.	V	prípade	rovnosti	
všetkých	kritérií	rozhoduje	žreb.
Šampionáty trénerov a majiteľov	budú	počas	dostihovej	sezóny	2017	hodnotené	podľa výšky získa-
ných dotácií	na	území	Slovenskej	republiky.	V	prípade	rovnosti	sú	ďalšími	kritériami	počet	víťazstiev,	
druhých,	tretích,	štvrtých	a	piatych	miest	a	percentuálny	podiel	víťazných	štartov.	V	prípade	rovnosti	
všetkých	kritérií	rozhoduje	žreb.

Prihlasovanie koní do dostihov v zahraničí

 47.	 Majiteľ,	tréner	alebo	ich	splnomocnenec	prihlasujúci	alebo	oznamujúci	ako	štartujúceho	koňa
registrovaného	DA	SR	do	dostihov	v	zahraničí	je	povinný	o	tom	informovať	Závodisko,	š.p.,	Bratislava,	
ktoré	administratívne	zabezpečí	prihlásenie	alebo	oznámenie	koňa	ako	štartujúceho	v	súlade	s	usta-
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noveniami	Medzinárodnej	dohody	o	chove,	dostihoch	a	stávkach.	Prihlášky	koní	do	dostihov	a	
oznámenie	štartujúcich	koní,	registrovaných	Dostihovou	autoritou	Slovenskej	republiky,	do	zahraničia	
je	potrebné	zaslať	písomne	Závodisku	Bratislava	najneskôr 1,5 hodiny	pred	termínom	stanoveným	
propozíciami.	V	prípade	nedodržania	uvedeného	časového	limitu,	Závodisko,	š.p.,	Bratislava	neza-
ručuje	zaslanie	náležitostí	potrebných	pre	štart	v	zahraničí	v	stanovenom	termíne.	Vyššie	uvedený	
postup	neplatí	 v	prípade	prihlasovania	 koní	do	dostihov	vo	Francúzsku,	 ktoré	 vykonáva	majiteľ,	
tréner	alebo	ich	splnomocnenec	priamo	prostredníctvom	webového	rozhrania	France	Galop.	Bližšie	
informácie	ohľadom	 registrácie	poskytne	 referentka	dostihovej	 prevádzky	ZB,	 š.p.	M.	Pfefferová,	
resp.	priamo	France	Galop.

 48.	 Pri	každom	štarte	koňa	v	zahraničí	posiela	DA	SR	dostihovej	autorite	krajiny,	kde	sa	má	kôň	
dostihov	zúčastniť,	doklad	o	dočasnom	vývoze	pre	dostihové	účely	-	tzv.	RCN	(Racing	Clearance	
Notification).
	 	 a)	RCN	platí	len	pre jedny konkrétne dostihy,	ktorých	sa	má	koň	zúčastniť	v	danej	krajine.	
Po	ich	absolvovaní	sa	kôň	musí vrátiť na územie SR.
	 	 b)	ak	sa	má	kôň	zúčastniť	viacerých dostihov	v	jednej	cudzej	krajine,	bez	toho	aby	medzitým	
štartoval	v	inej	krajine,	alebo	sa	vrátil	na	územie	SR,	požiada tréner koňa o vydanie RCN s platnosťou 
90 dní.	Pre	vydanie	tohto	dokladu	DA	SR	požaduje,	aby	tréner	splnomocnil	osobu,	ktorá	bude	
v	čase	platnosti	RCN	nepretržite	dohliadať	na	prípravu	koňa	v	cudzej	krajine.	Táto	osoba	musí	byť	
zapísaná	na	zozname	ošetrovateľov	na	tlačive	žiadosti	o	udelenie	(obnovenie)	trénerskej	licencie.	
Držiteľ cudzej trénerskej licencie nemôže byť za týmto účelom splnomocnený!
	 	 c)	ak	sa	má	kôň	zúčastniť	dostihov vo viacerých cudzích krajinách,	bez	toho	aby	sa	medzitým	
vrátil	na	územie	SR,	požiada tréner koňa DA SR o vydanie RCN s platnosťou 90 dní.	Toto	RCN	pošle	
DA	SR	dostihovej	autorite	krajiny,	v	ktorej	sa	má	koň	zúčastniť	prvých	dostihov.	Ak	sa	má	kôň	po	
obsolvovaní	dostihov	(jedného	alebo	viacerých)	v	jednej	krajine	zúčastniť	dostihov	v	ďalšej	krajine,	
tréner	požiada	o	vydanie	RCN	dostihovú	autoritu	krajiny,	v	ktorej	kôň	absolvoval	posledné	dostihy.	
Požiadavky	na	osobu	splnomocnenú	trénerom	platia	rovnako	ako	v	bode	b).
	 	 d)	v	prípade,	že	sa	má	kôň	zdržiavať	v	zahraničí	za	účelom	absolvovania	dostihov	po	dobu	
viac ako 90 dní,	tréner	najneskôr	7	kalendárnych	dní	pred	uplynutím	platnosti	RCN	požiada	DA	SR	
o	vydanie	nového	RCN.	DA	SR	môže	v	odôvodnených	prípadoch	takúto	žiadosť	zamietnuť.
	 	 e)	najneskôr	v	deň,	kedy	vyprší	platnosť	RCN	sa	kôň	musí	vrátiť	na	územie	SR.
	 	 f)	ak	bolo	RCN	vydané	na	dobu	90	dní,	ale	kôň	sa	v	čase	jeho	platnosti	z	akéhokoľvek	dôvodu	
vráti	na	územie	SR,	RCN	stráca	platnosť	a	pre	ďalší	štart	koňa	v	zahraničí	musí	tréner	požiadať	
o	vystavenie	nového	RCN.

 49.	 Každý	cezhraničný	presun	koňa	pre	dostihové účely	musí	byť	podložený	príslušným	formulá-
rom	RCN.	Každý	cezhraničný	presun	koňa	pre	chovateľské účely	musí	byť	podložený	formulárom	
BCN	 (Breeding	Clearance	Notification),	platným	na	obdobie	maximálne	9	mesiacov.	Pri	dlhšom	
období	ako	9	mesiaov	musí	byť	vystavený	exportný	certifikát	ako	doklad	o	trvalom	exporte.
Každý	cezhraničný	presun	koňa	pre	iné ako dostihové alebo chovateľské účely	musí	byť	podložený	
formulárom	GNM	(General	Notification	of	Movement),	ktorý	je	platný	na	obdobie	maximálne	
9	mesiacov.	Pri	dlhšom	období	ako	9	mesiacov	musí	byť	vystavený	exportný	certifikát.
Povinnosťou majiteľa, trénera alebo ich splnomocnenca je každý takýto presun vopred hlásiť 
dostihovej autorite krajiny, z ktorej kôň vycestuje a požiadať túto dostihovú autoritu o vystavenie 
a odoslanie príslušného formulára.

 50.	 Dostihová	autorita	si	vyhradzuje	právo	na	dodatočné	zmeny	alebo	doplnky	týchto	Všeobecných	
ustanovení	a	zároveň	si	vyhradzuje	právo	rozhodnúť	v	prípadoch,	s	ktorými	tieto	Všeobecné	ustano-
venia	nepočítali.
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Informácie Zúčtovacieho centra

   Každý majiteľ, tréner a jazdec, ktorý sa zúčastňuje dostihovej prevádzky v SR, musí mať otvorený 
účet v Zúčtovacom centre Závodiska, š.p. Bratislava. Prostredníctvom tohto účtu sú realizované všetky 
finančné operácie a vzťahy, ktoré upravuje Dostihový poriadok SR a Všeobecné podmienky účas-
ti na dostihoch. Závodisko, š.p. Bratislava bude každému subjektu dostihovej prevádzky na základe 
obojstranne podpísanej mandátnej zmluvy spravovať tento účet. Pri komunikácii so Zúčtovacím cent-
rom bude ako identifikačný znak slúžiť pridelený variabilný symbol. 
   Povinnosťou klienta Zúčtovacieho centra je sledovať stav svojho účtu a pred plánovaným prihláse-
ním, resp. oznámením štartujúcich koní do dostihov zaslať dostatočnú sumu na tento účet, potrebnú na 
úhradu všetkých súvisiacich poplatkov. V prípade nedostatku prostriedkov na účte (majiteľa, trénera) 
budú prihlášky koní do dostihov podmienečne prijaté. Ak však do termínu oznámenia štartujúcich 
koní nebude účet klienta vykazovať dostatočný finančný stav, nebude kôň zapísaný na štartovú listi-
nu, ale poplatky za prihlášky koní do dostihov budú z účtu odpočítané. Jazdec, ktorého bilančný stav 
na účte nedosahuje najneskôr v termíne oznámenia štartujúcich koní minimálne nulovú hodnotu, 
nemôže prijať záväzok a nemôže byť uvedený na štartovej listine.  
   Okrem úhrady za prihlášky, oznámenie štartujúcich koní a poplatkov za iné poskytnuté služby je 
podmienkou štartu koní zo SR a ČR aj vyrovnanie prípadných záväzkov (dlhov) voči ZB za zápisné, 
štartovné a iné poskytnuté služby z predchádzajúcich dostihových sezón, prípadne z predchádzajú-
cich dostihových dní. Na majiteľov koní zo SRN, Rakúska, Maďarska a Švajčiarska sa vzťahuje doho-
da o vzájomnom vysporiadaní záväzkov (výhry) a pohľadávok (zápisné a ďalšie služby) uzatvorená 
medzi dostihovými autoritami. 
Pre majiteľov koní z iných krajín platí ustanovenie o výbere poplatkov ako v prípade majiteľov zo SR a ČR. 

Číslo účtu Zúčtovacieho centra v OTP Banka Slovensko, a.s. je: 
9570472 / 5200 

IBAN: SK75 5200 0000 0000 0957 0472 
SWIFT/BIC: OTPVSKBX 

Variabilný symbol: pridelený zúčtovacím centrom  

    Pri zasielaní finančných prostriedkov prevodným príkazom na účet v ZC je potrebné vždy zadať 
variabilný symbol. Ten zároveň slúži ako identifikačné číslo pri prihlasovaní do Zúčtovacieho centra 
na stránkach www.dostihy.sk. 
Poplatky Zúčtovacieho centra:  
    a) za založenie účtu v ZC sa vystavuje jednorázový poplatok vo výške 33,20 € 
   b) Za každý mesiac, v ktorom na účte mandanta nastane pohyb (okrem vkladu), bude účtovaný 
poplatok za pohyby na účte vo výške 3,60 €. 
Zrušenie účtu: 
   Účet je možné zrušiť len na základe písomnej žiadosti mandanta. Opätovné založenie písomne 
zrušeného účtu je spoplatnené v rovnakej výške, ako založenie nového účtu.  
Žiadosť o vyplatenie finančných prostriedkov zo ZC:   
   Tlačivo žiadosti o vyplatenie finančných prostriedkov zo ZC je k dispozícii na stiahnutie na inter-
netovej stránke www.dostihy.sk, počas pracovných dní na úseku dostihovej prevádzky Závodiska, 
š.p., alebo počas dostihových dní na dostihovom sekretariáte. Riadne vyplnené a podpísané žiadosti 
je potrebné poslať poštou na adresu Závodisko, š.p., Starohájska 29, 852 69 Bratislava, faxom na 
číslo (+421) 02/623 15 221, oscanované mailom na adresu pfefferova@zavodisko.sk, prípadne doručiť 
osobne na úsek dostihovej prevádzky Závodiska, š.p. 

 Iná forma žiadosti nebude akceptovaná!  

Minimálny disponibilný zostatok na účte mandanta v ZC pri žiadosti o vyplatenie finančných 
prostriedkov (ak sa nejedná o zrušenie účtu) je 10 € !
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Tabuľka rozdielov hmotností

Rovinové dostihy

   I I II II III III IV IV V V VI VI   
   1-15 16-31 1-14 15-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31  

1000 m 2 - 3 - - - - - - - - - - - -   
  3 - 4 -6,5 -6,5 -6,5 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 
1200 m 2 - 3 - - - - - - - - - - - -   
  3 - 4 -7 -7 -7 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 
1400 m 2 - 3 - - - - - - - - - - - -   
  3 - 4 -8,5 -8,5 -8 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 
1600 m 3 - 4 -9 -9 -8,5 -8,5 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 
1800 m 3 - 4 -9,5 -9,5 -9 -9 -8,5 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 
2000 m 3 - 4 -10 -10 -9,5 -9,5 -9 -8,5 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5  
  4 - st. +1 +1 - - - - - - - - - - 
2200 m 3 - 4 -10,5 -10,5 -10 -10 -9,5 -9 -8,5 -8 -7,5 -7 -6,5 -6   
  4 - st. +1,5 +1,5 +1 - - - - - - - - - 
2400 m 3 - 4 -11 -11 -10,5 -10,5 -10 -9,5 -9 -8,5 -8 -7,5 -7 -6,5  
  4 - st. +2 +2 +1,5 +1,5 +1 - - - - - - - 
2600 m 3 - 4 -11,5 -11,5 -11 -11 -10,5 -10 -9,5 -9 -8,5 -8 -7,5 -7   
  4 - st. +2 +2 +1,5 +1,5 +1 +1 +1 - - - - - 
2800 m 3 - 4 -12 -12 -11,5 -11,5 -11 -11 -10 -9,5 -9 -8,5 -8 -7,5  
  4 - st. +2 +2 +2 +1,5 +1,5 +1 +1 +0,5 - - - -  
3000 m 3 - 4 -13 -13 -12 -12 -11 -11 -10 -10 -9 -9 -8 -8   
  4 - st. +2,5 +2,5 +2 +2 +1,5 +1,5 +1 +1 +0,5 - - - 
3200 m 3 - 4 -13,5 -13,5 -12,5 -12,5 -11,5 -11,5 -10,5 -10,5 -9,5 -9 -9 -8 
a viac  4 - st. +3 +3 +2,5 +2,5 +2 +2 +1,5 +1,5 +1 +0,5 - -  

   VII VII VIII VIII IX IX X X XI XI XII XII   
   1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31
1000 m 2 - 3 - - - - -10,5 -10 -9,5 -9 -8,5 -8 - -    
  3 - 4 -2 -2 -1,5 -1 -0,5 -0,5 - - - - - -  
1200 m 2 - 3 - - - - -11 -10,5 -10 -9,5 -9 -8  - -    
  3 - 4 -2,5 -2,5 -2 -1,5 -1 -1 -0,5 -0,5 - -- -  
1400 m 2 - 3 - - - - -11,5 -11 -10,5 -10,5 -10 -10  - -    
  3 - 4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1,5 -1 -1 -0,5 -0,5 - -  
1600 m 3 - 4 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -2 -1,5 -1,5 -1 -1 - -  
1800 m 3 - 4 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1,5 -1 -1 - -  
2000 m 3 - 4 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -2 -1,5 -1 - -    
  4 - st. - - - - - - - - - - - -  
2200 m 3 - 4 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3,5 -3 -2,5 -2 -2 - -    
  4 - st. - - - - - - - - - - - -  
2400 m 3 - 4 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3,5 -3 -2,5 -2 - -    
  4 - st. - - - - - - - - - - - -  
2600 m 3 - 4 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -4 -3,5 -3 -3 - -    
  4 - st. - - - - - - - - - - - -  
2800 m 3 - 4 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4,5 -4 -3,5 -3 - -    
  4 - st. - - - - - - - - - - - -  
3000 m 3 - 4 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 - -    
  4 - st. - - - - - - - - - - - -  
3200 m 3 - 4 -8 -7,5 -7 -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3 - -  
a viac  4 - st. - - - - - - - - - - - -
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Dostihy cez prútené prekážky

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

do 2800 m 3 - 4 - - - - - - - - +7 +6,5 +6 +5,5 
vrátane 4 - st. -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 - - 
do 3200 m 4 - st. -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 - 
vrátane 
do 3600 m 4 - st. -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5
vrátane 
nad 3600 m 4 - st. -6,5 -6 -5,5 -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1

Steeplechase a steeplechase cross-country

   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

do 3600 m 4 - 5 - - - -5 -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 
vrátane 5 - st. - - - - - - - - - - - - 
do 4000 m 4 - 5 - - - - - - -4,5 -4 -3,5 -3 -2,5 -2 
vrátane 5 - st. +1 +0,5 - - - - - - - - - - 
do 4500 m 4 - 5 - - - - - - - - -4 -3,5 -3 -2,5 
vrátane 5 - st. +1,5 +1 +0,5 - - - - - - - - - 
do 5000 m 4 - 5 - - - - - - - - -4,5 -4 -3,5 -3 
vrátane 5 - st. +2 +1,5 +1 +1 +0,5 - - - - - - - 
nad 5000 m 5 - st. +2,5 +2 +1,5 +1 +1 +0,5 - - - -

Pri neuvedených dištanciách rovinových dostihov sa rozdiel stanovuje podľa najbližšej vyššej dištancie. Druhé 
stĺpce tabuliek charakterizujú, o ktoré vekové skupiny ide, teda 2-3 znamená rozdiel medzi dvojročnými a 
trojročnými koňmi a podobne.

Prepočtová tabuľka na rok 2017

Krajina  Mena 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Austrália	 100	 AUD	 80,0	€ 78,0 € 66,0 € 69,0 €  64,0 € 72,0 €
Bulharsko	 100	 BGN	 50,0	€ 50,0 € 51,0 € 51,0 €  51,0 € 51,0 €
Česká	republika	 100	 CZK	 4,0	€ 4,0 € 3,7 € 3,7 €  3,7 € 3,7 €
Dánsko	 100	 DKK	 13,4	€ 13,0 € 13,4 € 13,4 €  13,4 € 13,5 €
Hong	Kong	 100	 HKD	 9,5	€ 10,0 € 9,5 € 11,4 €  11,6 € 12,0 €
Chorvátsko	 100	 HRK	 13,3	€ 13,2 € 13,0 € 13,0 €  13,1 € 13,5 €
Japonsko	 1000	 YEN	 9,0	€ 8,3 € 7,2 € 7,4 € 8,0 € 8,4 €
Kanada	 100	 CAD	 75,0	€ 75,0 € 67,0 € 70,0 €  65,0 € 72,0 €
Maďarsko	 1000	 HUF	 3,5	€ 3,5 € 3,2 € 3,3 €  3,2 € 3,2 €
Nórsko	 100	 NOK	 13,0	€ 13,4 € 12,0 € 12,0 €  10,5 € 11,3 €
Poľsko	 100	 PLN	 25,0	€ 24,0 € 24,0 € 24,0 € 23,0 € 23,2 €
Rusko	 100	 RUB	 2,5	€ 2,5 € 2,1 € 1,4 €  1,2 € 1,6 €
Rumunsko	 100	 RON	 23,0	€ 23,0 € 22,3 € 22,5 €  22,4 € 22,1 €
Srbsko	 100	 RSD	 0,9	€ 1,1 € 1,1 € 1,2 €  1,2 € 1,2 €
Švajčiarsko	 100	 CHF	 82,0	€ 82,0 € 82,0 € 93,0 €  90,0 € 94,0 €
Švédsko	 100	 SEK	 11,0	€ 12,0 € 11,5 € 10,5 € 10,7 € 10,5 €
Turecko	 100	 TRY	 42,0	€ 42,0 € 33,5 € 35,7 €  30,4 € 26,3 €
USA	 100	 USD	 75,0	€ 77,0 € 73,0 € 88,0 €  90,0 € 94,0 €
Veľká	Británia	 100	 GBP	 119,0	€ 116,0 € 122,0 € 136,0 € 129,0 € 118,0 €
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Veterinárne podmienky premiestňovania koní 
na dostihy v roku 2017

Tieto podmienky stanovila Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v usmernení: 
„Klasifikácia chovov, opatrenia na postupné zavádzanie siete dohľadu a zdravotné požiadavky pri 
premiestňovaní živých zvierat a zárodočných produktov - usmernenie na rok 2017“.

I. Všetky kone premiestňované zo svojho chovu na dostihy musia byť sprevádzané identifikačným 
dokladom - pasom koňa.

V pase koňa úradný veterinárny lekár potvrdí:

   1. Ochranné očkovanie proti influenze koní v súlade s očkovacou schémou výrobcu použitej vakcíny.

   2. Sérologické vyšetrenie na infekčmú anémiu musí byť vykonané u všetkých koní starších ako 2 roky.
   Vyšetrenie s negatívnym výsledkom nesmie byť staršie ako 6 mesiacov. Dátum sérologického 
vyšetrenia musí byť zaznamenaný v pase koňa.

   3. Splnenie monitoringu infekčnej metritídy a žrebčej nákazy podľa plánu VPO na rok 2017 u koní 
používaných v plemenitbe (spravidla sa netýka dostihových koní).

II. Podmienky premiestňovania koní v rámci krajín EÚ:

Podmienky premiestňovania koní z iných členských štátov EÚ sú stanovené základnou legislatívou 
EÚ - Smernicou Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat 
čeľade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Pri dočasnom vstupe koní z Rumunska je 
potrebné riadiť sa aj Rozhodnutím Komisie č. 2010/346/EÚ o ochranných opatreniach proti infekčnej 
anémii koní v Rumunsku. Aktuálny zoznam schválených chovov registrovaných koní v Rumunsku 
sa nachádza na webových stránkach Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
Všetky kone prichádzajúce na dostihy z iných členských krajín EÚ musia mať platnú vakcináciu proti 
influenze koní a negatívne sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie ako 6 mesiacov. 
Dátum posledného serologického vyšetrenia na infekčnú anémiu koní musí byť vyznačený v pase koňa.

III. Podmienky premiestňovania koní z tretích krajín

Do EÚ je povolený dovoz koní iba zo schválených tretích krajín. Tieto krajiny alebo ich časti sú
uvedené v Rozhodnutí Komisie č. 2004/211/EHS príloha I stĺpec 6 v znení neskorších zmien. Podmienky 
premiestňovania koní zo schválených tretích krajín alebo ich častí stanovuje základná legislatíva 
EÚ - Smernica Rady 2009/156/ES o zdravotnom stave zvierat v súvislosti s presunom a dovozom zvierat 
čeľade koňovité z tretích krajín, v znení neskorších zmien. Podmienky dočasného vstupu koní 
z Južnej Afriky upravuje Rozhodnutie Komisie č. 2008/698/ES. Kone musia byť sprevádzané certifi-
kátom vystaveným úradným veterinárnym lekárom vyvážajúcej tretej krajiny. Vzory veterinárnych 
certifikátov sú uvedené v Rozhodnutí Komisie č. 92/260/EHS o veterinárnych podmienkach a o vete-
rinárnom osvedčovaní pre dočasný vstup registrovaných koní v znení neskor ších zmien - príloha II.
Okrem platného certifikátu musia mať všetky kone prichádzajúce na dostihy z tretích krajín platnú 
vakcináciu proti influenze koní a negatívne sérologické vyšetrenie na infekčnú anémiu koní nie staršie 
ako 6 mesiacov. Dátum posledného serologického vyšetrenia na infekčnú anémiu koní musí byť 
vyznačený v pase koňa.
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Veterinárny lekár, vykonávajúci dozor na dostihoch, skontroluje splnenie požadovaných veterinárnych 
podmienok a zdravotný stav koňa. V prípade infekčnej anémie koní skontroluje dátum posledného 
sérologického vyšetrenia v sprievodných dokladoch.

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na všetky ostatné kone premiestňované do areálu Závodiska, š.p. 
za iným účelom, ako je účasť na dostihoch (napr. tréning, sprievod iného koňa, dočasné ustajnenie atď.).

Kontrola splnenia veterinárnych podmienok bude na dostihových dňoch v Bratislave prebiehať 
od 9:00 hod. pri príjazde do areálu Závodiska.
 a) V prípade plánovaného skoršieho príchodu je potrebné túto skutočnosť nahlásiť Ing. Valtýnimu  
  (0903 700 619) najneskôr v piatok pred dostihovým dňom a na e-mail valtyni@zavodisko.sk 
  zaslať naskenované potvrdenie o laboratórnom vyšetrení na infekčnú anémiu s negatívnym 
  výsledkom, nie staršie ako 6 mesiacov.
 b) Kôň musí byť vždy sprevádzaný pasom. V opačnom prípade nebude vpustený do hospodár-
  skeho dvora. Pasy koní budú odovzdané priamo veterinárnemu lekárovi, vykonávajúcemu kontrolu.
 c) Kôň, ktorý nespĺňa veterinárne podmienky účasti na dostihoch nebude vpustený do hospo-
  dárskeho dvora a musí urýchlene opustiť areál Závodiska.

Prevádzkový poriadok Závodiska Bratislava, 
(záväzný pre majiteľov, trénerov, jazdcov a ošetrovateľov v roku 2017).

 1. Dostihový areál ZB je členený na hospodársky dvor (ustajňovacie priestory, priestory na vodenie 
koní, vykladacia rampa), sedlisko, pedok, vlastnú dostihovú dráhu a hľadisko. 
 2.  Vstup do hospodárskeho dvora je strážený. Z bezpečnostných dôvodov je vstup do hospo-
dárskeho dvora povolený výhradne trénerom a ošetrovateľom, prípadne majiteľom koní. Vstup ich 
rodinných príslušníkov, detí atď. do hospodárskeho dvora je prísne zakázaný. 
 3.  Od hlavného vchodu do areálu ZB k vykladacej rampe sa kone môžu prepravovať len po 
určenej vnútornej komunikácii. Pred samotným vykladaním sa kone musia podrobiť veterinárnej 
kontrole (viď. Veterinárne podmienky). Následne sa kompetentná osoba zahlási na vrátnici hospo-
dárskeho dvora, vybaví vstupné formality, zabezpečí vykládku a zaparkovanie prepravného vozidla. 
Ďalej kompetentná osoba dohliadne na ustajnenie koní v priestoroch určených rozdeľovníkom. 
Vodenie koní mimo vyhradených priestorov je prísne zakázané.
 4.  Skorší príchod pred dostihovým mítingom do Bratislavy (piatok, sobota) treba písomne avizovať 
v dostatočnom predstihu s uvedením približného času príchodu. Úhrada za ustajnenie sa vykonáva 
prostredníctvom zúčtovacieho centra. 
 5.  Prednostné právo na krátkodobé ustajnenie majú kone štartujúce v dostihoch vyššej kategórie, 
ktorých účasť naplní predpoklad zvýšenia športovej úrovne a spoločenského rámca dostihov. 
 6.  ZB zabezpečí v hospodárskom dvore počas dostihových dní dozor, ale za prípadné škody 
nezodpovedá, ak nevznikli zavinením alebo nedbalosťou pracovníkov určených na činnosť dozoru ZB. 
 7. Hlásenie zmien pred dostihovým dňom a ďalšie administratívne záležitosti sa vybavujú na 
dostihovom sekretariáte (vchod medzi vážnicou a šatňou jazdcov) v časoch, ktoré budú pred každým 
dostihovým dňom zverejnené na internetovej stránke ZB. Na dostihovom sekretariáte si po dostihoch 
tréneri takisto vyzdvihnú pasy koní.
 8.  Príchod koní do sedliska a odchod z neho je povolený len po vyznačenej trase. Kone sa vodia 
do sedliska po vonkajšom okraji hlavnej rovinovej dráhy. Vstup do dráhy v hospodárskom dvore je 
vedľa stajne č. 1 (48-boxová stajňa). Pre plynulý priebeh dostihového dňa je potrebné, aby sa kone v 
hospodárskom dvore sústredili pri vstupe do dráhy najneskôr 17-18 minút pred plánovaným časom 
štartu dostihov. Kone budú vpustené do dostihovej dráhy naraz, nie jednotlivo! 
 9. Kone sa po príchode do sedliska odoberú po pokyne službukonajúceho personálu do pedoku. 
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V pedoku sa kone vodia tzv. na pravú ruku. Vodiči sú povinní zoradiť kone podľa štartových čísel tak, 
že vpredu sa vodia žrebce, za nimi valachy a potom kobyly. Vodiči koní musia byť vhodne spoločensky 
ustrojení a vyžaduje sa od nich nosenie pevnej obuvi.
 10. V záujme zvyšovania spoločenskej úrovne dostihov sú vodiči povinní nosiť oblečenie identi-
fikujúce stajňu, ktorú kôň reprezentuje (napr. stajňové farby), alebo oblečenie identifikujúce trénera 
koňa resp. tréningovú centrálu. Za dodržanie tejto povinnosti zodpovedá tréner.
 11. Ak organizátor pri dostihoch pod patronátom významného reklamného partnera dodá odev 
(tričká, vesty, bundy atď.) s reklamnými znakmi partnera, je povinnosťou vodičov koní nosiť tento 
odev nepretržite po celý čas od privedenia koní do sedliska až po prípadné odovzávanie čestných cien 
po dostihoch. Za dodržanie tejto povinnosti, ako aj za prevzatie a vrátenie odevu zodpovedá tréner.
 12.  Vstup do pedoku je povolený len osobám podľa čl. 232 Dostihového poriadku (bez výslovného 
súhlasu Dostihovej komisie len dostihovým funkcionárom dostihového dňa, majiteľom, ich splno-
mocnencom, trénerom, vodičom a jazdcom koní, ktoré štartujú v najbližších dostihoch), ďalej čestným 
hosťom, fotografom a v odôvodnených prípadoch aj službukonajúcemu veterinárovi a zdravotníckej 
službe. Podmienkou vstupu do pedoku je vhodné spoločenské oblečenie (v závislosti od poveternostných 
podmienok, u mužov však prevažne oblek s košeľou a viazankou, u žien šaty, sukňový alebo nohavicový 
kostým apod.), ktoré je takisto vyžadované pri odovzávaní čestných cien víťazom dostihov. V opačnom 
prípade bude osoba z pedoku, resp. z priestoru na odovzdávanie čestných cien vykázaná.
 13. Kone na pokyn rozhodcu pri štarte vychádzajú z pedoku na dostihovú dráhu, kde v zmysle Dostiho-
vého poriadku, Všeobecných podmienok účasti na dostihoch, resp. propozícií dostihov, absolvujú 
slávnostnú prehliadku, skúšobný cval, resp. v prekážkových dostihoch skúšobný skok. Skúšobným 
skokom pre kurz steeplechase v Bratislave je skok číslo 10 („Malý živý plot“) na diagonále.
 14.  Počas dostihov majú vodiči koní prísne zakázané zhromažďovať sa pri bariére v cieľovej rovinke 
(od úrovne dištančného medzníka až po koniec cieľovej rovinky). Po zavedení koní do štartovacích boxov 
sú povinní ihneď opustiť priestor pred štartovacími boxami a presunú sa na určené miesto v dostihovej 
dráhe (podľa pokynov správcu dráhy), ktoré môžu opustiť až po dobehu dostihov. Musia byť vhodne 
spoločensky ustrojení a vyžaduje sa od nich nosenie ochrannej prilby a pevná obuv (nie tenisky 
alebo cvičky). Za dodržiavanie tohto ustanovenia sú v plnej miere zodpovední tréneri.
 15. Po skončení dostihov sa víťazný kôň aj s jazdcom v sedle dostaví pod cieľovú podkovu na dekoro-
vanie stuhou, po ktorom sa odsedlá a jazdec odchádza na preváženie. Ostatné kone sa odsedlávajú 
na dráhe v priestore vstupu do pedoku a jazdci umiestnení na dotovaných miestach a o jedného viac 
odchádzajú na preváženie. Kone sa okamžite po vonkajšom okraji hlavnej rovinovej dráhy presunú 
do hospodárskeho dvora. Pri dostihoch kategórie Graded a Listed zostáva víťazný kôň na dráhe v prie-
store cieľa a zúčastňuje sa ceremoniálu odovzdávania cien.
 16. V prípade, že ktorýkoľvek kôň je Dostihovou komisiou vybratý na antidopingovú kontrolu, 
vyčká s ním vodič na dostihovej dráhe do príchodu člena DK alebo osoby určenej DA SR, ktorá koňa 
prevezme pod svoju kontrolu. 
 17.  Po odsedlaní koňa a odvážení jazdca sú tréneri povinní zabezpečiť odvedenie koní do hospo-
dárskeho dvora po určenej trase. Kone sa opäť môžu vodiť len vo vyhradenom priestore. 
 18. Pri odchode transportného vozidla z areálu ZB je jeho posádka povinná podrobiť sa prípadnej 
kontrolnej prehliadke. Odcudzenie krmiva, MTZ pre kone, zásob, náradia a podobne (týka sa najmä 
krmiva) sa bude posudzovať ako krádež a ZB ho ohlási policajným orgánom.
 19. ZB zodpovedá za dodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov. Všetky osoby z dostihových 
stajní sú povinní s týmito predpismi sa zoznámiť a rešpektovať ich. Prípadné spôsobené škody tohto 
druhu uhradí subjekt, s ktorým je vinník v pracovnom pomere, alebo v inom obdobnom pomere. 
V hospodárskom dvore platí prísny zákaz fajčenia.
 20.  Za porušenie ustanovení Prevádzkového poriadku a nerešpektovanie príslušných ustanovení 
môže Závodisko Bratislava udeliť sankciu do výšky 500 €.

V Bratislave 28. 2. 2017
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Smernica č. 1/2015

na obsluhu štartovacích boxov a pokyny pre činnosť pri zavádzaní a zatláčaní dostihových koní 
do štartovacích boxov na Závodisku, š.p.,  Starohájska 29 v Bratislave.  

	 1)	 Podrobný	technický	návod	na	obsluhu	štartovacích	boxov	pred,	počas	a	po	dostihoch	tvorí	
samostatnú	prílohu	 tejto	Smernice.	Rýchlosť	 ťahania	 štartovacích	boxov	nesmie	prekročiť	15	km/
hod.	Keď	sú	štartovacie	boxy	v	pozícii	pre	štart,	na	traktore	sa	zatiahne	ručná	brzda	a	motor	zostáva	
v	chode.		

 2) Kone	sú	do	boxov	zavádzané	zavádzačmi,	ktorých	zabezpečujú	tréneri.	Každý	zavádzač	musí	mať 
na	hlave	nasadenú	a	riadne	pripevnenú	ochrannú	prilbu	a	musí	mať	vhodnú,	pevnú	obuv.	Za	sprá-
vanie	 sa	a	oblečenie	zavádzačov	plne	zodpovedá	 tréner	zavádzaného	koňa.	Funkciu	zavádzača	
nesmie	vykonávať	osoba	mladšia	ako	16	rokov.	Tréner	môže	najneskôr	1,5	hodiny	pred	plánova-
ným	štartom	prvých	dostihov	požiadať	Dostihovú	komisiu	prostredníctvom	dostihového	tajomníka	
o	povolenie	dvoch	zavádzačov	za	poplatok	každoročne	stanovený	Dostihovou	autoritou	SR,	tzv.	
„pomoc	pri	štarte“.		

 3) Kone sú zavádzané do štartovacích boxov so zatvorenými prednými dvierkami bez výnimky. 
Zavádzanie do otvoreného boxu a spredu nacúvaním nie je možné!  

	 4)	 Zatláčači	 koní,	 ktorých	 zabezpečuje	 organizátor	 -	 Závodisko	Bratislava,	musia	mať	 vhodnú,	
pevnú	obuv	a	ochrannú	vestu,	nákoleníky,	riadne	pripevnenú	prilbu	a	nosia	zapožičané	vesty	Závodiska	
Bratislava,	ktoré	po	dostihoch	vrátia.

	 5)	 Dve	poverené	osoby	za	štartovacími	boxami	pomocou	ochrannej	pásky	vymedzujú	priestor	
pre	vodenie	koní	pred	ich	zavedením	do	boxov.	Sledujú	počet	zavedených	koní	a	podľa	potreby	a	
pokynov	rozhodcu	pri	štarte	resp.	správcu	dráhy	sa	posúvajú	k	boxom.		

	 	6)	 Poradie	zavádzania	koní	do	boxov	je	dané	ich	štartovými	číslami.	Odchýlky	od	tohto	pravidla	
sú	plne	v	kompetencii	rozhodcu	pri	štarte.	Ten	môže	takisto	nariadiť,	aby	kôň,	ktorý	sa	bráni	vstupu	
do	boxov,	alebo	ktorého	vstup	do	boxov	úmyselne	zdržiava	jeho	jazdec,	resp.	zavádzač,	bol	zavedený	
do	vonkajšieho	boxu.	Kone,	ktorých	tréneri	pri	oznámení	štartujúcich	koní	žiadali	o	pridelenie	naj-
vyššieho	štartového	čísla,	sú	zavádzané	ako	posledné.		

	 7)	 Časový	limit	na	vstup	koní	do	štartovacích	boxov	sú	štyri	minúty,	v	prípade	ak	sa	do	moci	
rozhodcu	pri	štarte	dostane	deväť	a	viac	koní	je	limit	na	vstup	päť	minút.	Ak	kôň	nevstúpi	do	boxov	
v	časovom	limite,	vylúči	ho	rozhodca	pri	štarte	zdvihnutím	modrej	zástavky.		

	 8)	 	Pri	zatláčaní	koní	je	zakázané	pohybovať	sa	v	tesnej	blízkosti	za	koňmi,	nebezpečie	kopnutia	
-	úrazu.			

	 9)	 	Pri	zavádzaní	koní	do	boxov	sa	zavádzači	a	zatláčači	správajú	disciplinovane,	potichu	rešpektujú	
pokyny	rozhodcu	pri	štarte.	Zatláčači	používajú	zatláčacie	popruhy	poprípade	kapucňu	na	hlavu	
koňa,	ktorú	po	zavedení	koňa	do	boxu	sníme	jazdec.		

	10)	 	Po	zavedení	koňa	do	boxu	zavádzač	podlezením	popod	predné	dvierka	sa	urýchlene	presunie	
čo	najkratšou	cestou	k	vnútornej	alebo	vonkajšej	obrube	dostihovej	dráhy.	

	11)	 	Je	prísne	zakázané	presúvať	sa	pred	boxami	po	zavedení	všetkých	koní	do	boxov.	Presun	je	
možný	len	po	odštartovaní	dostihov.		

	12)	 	Dve	poverené	osoby	 (vzadu	 -	zatláčači	hlásia	kone	zavedené	do	boxov	a	zatvorené	zadné 
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dvierka štartovacích boxov, vpredu - osoba určená rozhodcom pri štarte hlási či sa vodiči koní už nena-
chádzajú v priestore štartovacích boxov) informujú rozhodcu pri štarte, že dostihy sú pripravené 
na štart. Pred samotným odštartovaním dostihov rozhodca pri štarte vizuálne prekontroluje pripravenosť 
koní a jazdcov v boxoch, priestor medzi štartovacími boxami a pomocným rozhodcom pri štarte, 
či sa v uvedenom priestore nenachádzajú nežiaduce osoby alebo iná prekážka a či je pomocný 
rozhodca na určenom mieste a sleduje pripravovaný štart dostihov. Následne odštartuje dostihy.  

 13)  Predné dvere štartovacích boxov je možné otvoriť tromi spôsobmi: 
 - stlačením štartovacieho tlačidla, umiestneného na plošine pre rozhodcu pri štarte 
- v prípade zlyhania tlačidla pre rozhodcu pri štarte je možné dostihy odštartovať tlačidlom na dolnej 
strane hlavnej kontrolnej skrinky 
- manuálny štart - pomocou štartovacej páky, ktorá je umiestnená v prednej časti štartovacích boxov 
v dosahu rozhodcu pri štarte z plošiny  

 14)  Do priestoru štartovacích boxov je zakázaný vstup cudzím osobám, pomoc pri zavádzaní 
do boxov je možná len na základe písomnej žiadosti podľa bodov 2 a 3.  

Cenná publikácia s vysokou archívnou  
hodnotou je súhrnom technických  
výsledkov všetkých zápolení so štatútom 
„Group”, ktoré sa v roku 2016 odbehli  
v Európe a vybraných vrcholných podujatí  
v ostatných krajinách (USA, Dubaj, 
Japonsko, Austrália, Hong-Kong a.i.).

Nechýbajú výsledky dostihov I. a vyššej  
kategórie v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, 
Česku a na Slovensku, samozrejmosťou  
je menný register všetkých koní  
a prehľadný zoznam dostihov.

Cena: 5,00 € + poštovné

Neoceniteľná pomôcka turfmana!

SUMÁR 
EURÓPSKYCH GRUPOVÝCH 
VÝSLEDKOV,  
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH SVETOVÝCH 
A STREDOEURÓPSKYCH DOSTIHOV 
V SEZÓNE 2016



Propozície dostihov
organizovaných v roku 2017

Závodiskom Bratislava
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1. Memoriál Josefa Břečku - rovina (II. kat.) - 1600 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch Graded a Listed. Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov II. kat. 
a umiestneným v dostihoch I. kat. +2 kg, víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v Graded a Listed +4 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

2. Memoriál Harryho Petrlíka st. - rovina - hdcp (II. kat.) - 2000 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: OH -11 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

3. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1600 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

4. Cena ... - rovina (IV. kat.) – 1200 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 60,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, koňom 
umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

1. dostihový deň - 9. 4. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 30. 3. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 3. 4. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 4. 4. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1700 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné kone, ktoré v kariére nezvíťazili, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste v dostihoch 
I. kategórie a vyššej. Hmotnosť: 58 kg. Za každých začatých 200 € zisku nad 400 € +0,5 kg. Koňom bez 
dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Dostihov sa môžu zúčastniť len kone registrované DA SR. V prípade, že dostihy budú otvorené podľa 
čl. 171 DP, môžu sa ich zúčastniť aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. Hdcp ... - rovina (V. kat.) - 1700 m
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: OH +12 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).

7. 44. Jarná cena Petržalky - steeplechase - 3800 m
2800 € (1400 - 645 - 420 - 195 - 140)
Majiteľské prémie: 280 € (185 - 95) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 5-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 67 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 1200 € a vyššou +1 kg, 
1800 € a vyššou +2 kg, 2400 € a vyššou +3 kg, 3000 € a vyššou +4 kg.
Zápisné 45 € (54 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 67 € (80,40 € s DPH).
Kurz: 11, 14, 8, 9, 5, 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15

8. Cena ... - steeplechase - 3600 m
1900 € (950 - 435 - 285 - 135 - 95)
Majiteľské prémie: 190 € (130 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré v kariére nezvíťazili v steeplechase.
Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 70,5 kg. Za každú jednotlivú dotáciu 150 € a vyššiu získanú 
v steeplechase od 9.4.2016 +1 kg. V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 
4-ročný kôň, zníži sa základná hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).
Kurz: 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 15 
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1. 20. Veľká aprílová cena – rovina (I. kat.) – 1800 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch 
Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

2. Hdcp ... - rovina (III. kat.) - 1200 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -7 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

3. Cena ... - rovina (III. kat.) – 1800 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste 
v dostihoch Listed a Graded na 2. a 3. mieste. Hmotnosť: 57 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. 
+1,5 kg, víťazom dostihov III. kat. +2,5 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +3,5 kg, 
umiestneným v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste a v dostihoch Listed a Graded na 4. a 5. mieste +4,5 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

4. Hdcp ... - rovina (III. kat.) - 2400 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

2. dostihový deň - 16. 4. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 6. 4. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 10. 4. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 11. 4. 2017 do 10.00 hod.
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5. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 1600 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -0,5 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 3200 m - vnútorný ovál, štart zástavkou
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 67 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, koňom 
umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré 
ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Cena ... - rovina (V. kat.) - 2000 m
Dostihy amatérov a žiakov
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali najmenej tri rovinové dostihy a od 16. 4. 2016 
nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste v dostihoch II. kat. 
a vyššej. Viacnásobní víťazi od 16. 4. 2016 vylúčení. Hmotnosť: 58 kg. Koňom umiestneným v dostihoch 
IV. kat. +2 kg, víťazom dostihov V. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, 
umiestneným v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Zápisné 6 € (7,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 8 € (9,60 € s DPH).

8. Memoriál Jindřicha Němčanského - prútené prekážky - 3600 m
2500 € (1250 - 575 - 375 - 175 - 125)
Majiteľské prémie: 250 € (165 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. Koňom s jednotlivou 
dotáciou 800 € a vyššou +1 kg, 1200 € a vyššou +2 kg, 1600 € a vyššou +3 kg.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 40 € (48 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 60 € (72 € s DPH).
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1. 31. Cena trojročných žrebcov – rovina (I. kat.) – 1700 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené žrebce v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené žrebce slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné žrebce. Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch 
Graded a Listed na 2. a 3. mieste +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce žrebce sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

2. 29. Cena trojročných kobýl – rovina (I. kat.) – 1700 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dve najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť: 57 kg. Víťazkám dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch 
Graded a Listed na 2. a 3. mieste +1,5 kg, víťazkám dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

3. Hdcp … - rovina (II. kat.) - 1400 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: OH -13 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

4. Cena ... - rovina (III. kat.) - 1700 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta 
v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed 
a Graded vylúčené.
Hmotnosť: 57,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, víťazom dostihov III. kat. +4 kg, 
umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste 
+6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

3. dostihový deň - 23. 4. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 13. 4. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: utorok 18. 4. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: streda 19. 4. 2017 do 10.00 hod.
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5. Hdcp ... - rovina (IV. kat.) - 1200 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +1 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 2000 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné kone, ktoré v kariére nezvíťazili, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste v dostihoch 
I. kategórie a vyššej. Hmotnosť: 58 kg. Za každých začatých 200 € zisku nad 400 € +0,5 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Dostihov sa môžu zúčastniť len kone registrované DA SR. V prípade, že dostihy budú otvorené podľa 
čl. 171 DP, môžu sa ich zúčastniť aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 2000 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení. Hmotnosť: 57,5 kg. 
Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným 
v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

8. Hdcp ... - rovina (V. kat.) - 1600 m
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +7,5 kg, 4-ročné OH +14 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).
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1. Hdcp … – rovina (III. kat.) – 1800 m
2400 € (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
Majiteľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -6,5 kg, 4-ročné OH ±0 kg.
Zápisné 38 € (45,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 58 € (69,60 € s DPH).

2. Cena … - rovina (IV. kat.) – 3200 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 4-ročné 66 kg, 5-ročné a staršie 67 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, víťazom 
dostihov IV. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch 
II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).

3. Cena … - rovina (V. kat.) – 1800 m
1300 € (650 - 300 - 195 - 90 - 65)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 54,5 kg, 4-ročné a staršie 61 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +1,5 kg, 
víťazom dostihov V. kategórie a umiestneným v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +3 kg, umiestneným 
v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +4,5 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Zápisné 16 € (19,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 23 € (27,60 € s DPH).

4. Cena ... – steeplechase – 3900 m
2400 € (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
Majiteľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 5-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 67 kg. Koňom za každé víťazstvo +2,5 kg, za každé umiestnenie 
na 2. a 3. mieste + 1,5 kg, za každé umiestnenie na 4. a 5. mieste +0,5 kg.
Zápisné 38 € (45,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 58 € (69,60 € s DPH).
Kurz: 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7

4. dostihový deň - 7. 5. 2017 Šurany - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 27. 4. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: utorok 2. 5. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: streda 3. 5. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena ... – steeplechase – 3400 m
1900 € (950 - 435 - 285 - 135 - 95)
Majiteľské prémie: 190 € (130 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré v kariére nezvíťazili v steeplechase viac ako raz.
Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. Koňom od 7.5.2016 s jednotlivou dotáciou 150 € 
a vyššou +1 kg, 300 € a vyššou +2 kg, 450 € a vyššou +3 kg.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 30 € (36 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 46 € (55,20 € s DPH).
Kurz: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 7

6. Cena... - prútené prekážky - 3140 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone so ziskom do 3000 € vrátane.
Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. Koňom za každých začatých 250 € zisku 
nad 500 € +0,5 kg.
Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Cena... - prútené prekážky - 3140 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 – 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali najviac tri prekážkové dostihy.
Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. 
Koňom, ktoré už absolvovali prekážkové dostihy +1 kg, koňom umiestneným v prekážkových dostihoch 
na 4. a 5. mieste +2 kg, koňom umiestneným v prekážkových dostihoch na 2. a 3. mieste +3 kg, víťazom 
prekážkových dostihov +4 kg. Viacnásobní víťazi prekážkových dostihov vylúčení.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).
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1.	 25.	Veľká	jarná	cena	–	rovina	(SVK	Listed)	–	1700	m
 25 000 € (12 500 - 5750 - 3750 - 1750 - 1250)
 Majiteľské prémie: 2500 € (1250 - 750 - 500) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 2100 € (1400 - 700) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 17.	3.	2017	 o	13.00	hod.	 220	€ (264	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 25. 4. 2017 o 10.00 hod. 1100 € (1320 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 25.	4.	2017	 o	10.00	hod.	 330	€ (396	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky piatok 5. 5. 2017 o 10.00 hod. 2750 € (3300 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 9.	5.	2017	 do	10.00	hod.	 450	€ (540	€ s	DPH)

2.	 25.	Jarná	cena	kobýl	–	rovina	(SVK	Listed)	–	1700	m
 23 000 € (11 500 - 5290 - 3450 - 1610 - 1150)
 Majiteľské prémie: 2300 € (1150 - 690 - 460) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 1800 € (1200 - 600) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 17.	3.	2017	 o	13.00	hod.	 200	€ (240	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 25. 4. 2017 o 10.00 hod. 1000 € (1200 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 25.	4.	2017	 o	10.00	hod.	 300	€ (360	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky piatok 5. 5. 2017 o 10.00 hod. 2500 € (3000 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 9.	5.	2017	 do	10.00	hod.	 420	€ (504	€ s	DPH)

3.	25.	Jarná	míľa	–	rovina	(I.	kat.)	–	1600	m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch 
Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

5.	dostihový	deň	-	14.	5.	2017	Bratislava	-	14.00	hod.	

  Uzávierka prihlášok (okrem dostihov č. 1,2): štvrtok	4.	5.	2017	o	10.00	hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: piatok	5.	5.	2017	o	10.00	hod.	
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok	9.	5.	2017	do	10.00	hod.
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4.	31.	Veľká	májová	cena	–	rovina	(I.	kat.)	–	2400	m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch 
Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

5.	Cena...	-	rovina	(II.	kat.)	-	2000	m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kategórie a vyššej. Hmotnosť: 57 kg. Víťazom dostihov 
II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +2 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. 
na 2. a 3. mieste a umiestneným v Graded a Listed +4 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

6.	Hdcp	…	-	rovina	(III.	kat.)	-	1000	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -4 kg, 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

7.	Hdcp	...	–	rovina	(III.	kat.)	–	2400	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť OH ±0 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

8.	Hdcp	…	-	rovina	(IV.	kat.)	-	1700	m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -0,5 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).
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1. 27. Prípravná cena – rovina (I. kat.) – 1200 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné staršie 59,5 kg. Víťazom dostihov I. kat. 
a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

2. Hdcp ... - rovina (II. kat.) - 2000 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone Hmotnosť: OH -11 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

3. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1600 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -7,5 kg, 4-ročné OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

4. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 1200 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +4 kg, 4-ročné a staršie OH +8 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

5. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1800 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné kone, ktoré v kariére nezvíťazili, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste v dostihoch 
I. kategórie a vyššej. Hmotnosť: 58 kg. Za každých začatých 250 € zisku nad 500 € +0,5 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Dostihov sa môžu zúčastniť len kone registrované DA SR. V prípade, že dostihy budú otvorené podľa 
čl. 171 DP, môžu sa ich zúčastniť aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. dostihový deň - 21. 5. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 11. 5. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 15. 5. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 16. 5. 2017 do 10.00 hod.
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6. Cena ... - rovina (V. kat.) - 1800 m
Medzinárodné stretnutie žiakov
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali minimálne tri rovinové dostihy a od 21.5.2016 ne-
získali na dotáciách viac ako 1700 €. Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 61 kg.
Koňom so ziskom nad 450 € +1 kg, koňom so ziskom nad 900 € +2 kg, koňom so ziskom nad 1350 € +3 kg.
Dostihy bez jazdeckých úľav. Dostihy sú otvorené aj pre kone registrované JC ČR.
Dostihov sa môžu zúčastniť len jazdci-žiaci nominovaní strednými odbornými školami v Šali, Prahe-Velkej 
Chuchli, RACE Academy v Kildare (Írsko) a Váci (Maďarsko). Kone sa budú jazdcami-žiakmi obsadzovať 
po dohode so SOŠ Šaľa a SŠDSaJ V. Chuchle. Pre prípad vyššieho počtu prihlásených koní jazdecké školy 
nominujú náhradných jazdcov. V plnom rozsahu platí čl. 24 Všeobecných podmienok.
Zápisné 1 € (1,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 1 € (1,20 € s DPH).

7. Cena ... - rovina (V. kat.) - 3200 m - vnútorný ovál, štart zástavkou
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 67 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +6 kg. Koňom bez dotačného 
zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).

8. Cena ... - steeplechase - 3600 m
2300 € (1150 - 530 - 345 - 160 - 115)
Majiteľské prémie: 230 € (155 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1300 €.
Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 500 € a vyššou +1 kg, 
700 € a vyššou +2 kg, 900 € a vyššou +3 kg, 1100 € a vyššou +4 kg.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná hmot-
nosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 37 € (44,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 55 € (66 € s DPH).
Kurz: 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 15 

9. Cena ... - prútené prekážky - 3600 m
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
Majiteľské prémie: 220 € (145 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 69,5 kg. 
Koňom s jednotlivou dotáciou 500 € a vyššou +1 kg, 700 € a vyššou +2 kg, 900 € a vyššou +3 kg, 
1100 € a vyššou +4 kg, 1300 € a vyššou +5 kg.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná hmot-
nosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 35 € (42 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 53 € (63,60 € s DPH).
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1. 34. Veľká cena Slovenska - rovina (SVK Gd-3) - 2400 m
30 000 € (15 000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
Majiteľské prémie: 3000 € (1500 - 900 - 600) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 10. mieste.
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: utorok  25. 4. 2017 o 13.00 hod. 200 € (240 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 1000 € (1200 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 400 € (480 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky štvrtok  25. 5. 2017 do 12.00 hod.  3000 € (3600 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  26. 5. 2017 do 12.00 hod. 600 € (720 € s DPH)
 
2. 34. Cena Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  - rovina (SVK Gd-3) - 1200 m
29 000 € (14 500 - 6670 - 4350 - 2030 - 1450)
Majiteľské prémie: 2900 € (1450 - 870 - 580) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 10. mieste.
Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 60,5 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: utorok  25. 4. 2017 o 13.00 hod. 190 € (228 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 950 € (1140 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 390 € (468 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky štvrtok  25. 5. 2017 do 12.00 hod.  2900 € (3480 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  26. 5. 2017 do 12.00 hod. 580 €  (696 € s DPH)

3. 33. Starohájske kritérium - rovina (SVK Listed) - 2000 m
13 000 € (6500 - 2990 - 1950 - 910 - 650)
Majiteľské prémie: 1300 € (850 - 450) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 900 € (600 - 300) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 3-ročné kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: utorok  25. 4. 2017 o 13.00 hod. 85 € (102 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 255 € (306 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 175 € (210 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky štvrtok  25. 5. 2017 do 12.00 hod.  780 € (936 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  26. 5. 2017 do 12.00 hod. 260 € (312 € s DPH)

4. 26. Cena Arvy - rovina (SVK Listed) - 1800 m
13 000 € (6500 - 2990 - 1950 - 910 - 650)
Majiteľské prémie: 1300 € (850 - 450) pre dve najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 900 € (600 - 300) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu na 1. až 8. mieste.

7. dostihový deň – XXXIX. ročník „Turf-gala“
nedeľa 4. 6. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok (okrem dostihov 1 až 5): štvrtok 25. 5. 2017 o 10.00 hod.
  Uzávierka dodatočných prihlášok (okrem dostihov 1 až 5): pondelok 29. 5. 2017 o 10.00 hod.
  Oznámenie štartujúcich koní (okrem dostihov 1 až 5): utorok 30. 5. 2017 do 10.00 hod.
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Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 3-ročné kobyly. Hmotnosť 58 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: utorok  25. 4. 2017 o 13.00 hod. 85 € (102 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 255 € (306 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 175 € (210 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky štvrtok  25. 5. 2017 do 12.00 hod.  780 € (936 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  26. 5. 2017 do 12.00 hod. 260 €  (312 € s DPH)

5. 34. Cena Scottish Rifla - rovina (SVK Listed) - 1800 m
13 000 € (6500 - 2990 - 1950 - 910 - 650)
Majiteľské prémie: 1300 € (850 - 450) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 900 € (600 - 300) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: utorok  25. 4. 2017 o 13.00 hod. 85 € (102 € s DPH)
 1. dodatočné prihlášky utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 255 € (306 € s DPH)
2. zápisné (1. škrtanie)  utorok  23. 5. 2017 do 12.00 hod. 175 € (210 € s DPH)
 2. dodatočné prihlášky štvrtok  25. 5. 2017 do 12.00 hod.  780 € (936 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: piatok  26. 5. 2017 do 12.00 hod. 260 €  (312 € s DPH)

6. Memoriál Ing. Pavla Žikavského - rovina (III. kat.) - 1700 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 750 € (375 - 225 - 150) pre tri najlepšie umiestnené kone.
Pre 3-ročné a staršie kone slovenského chovu, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kategórie a vyššej.
Hmotnosť: 3-ročné 54,5 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. Víťazom dostihov III. kat. a umiestneným v dostihoch 
II. kat. +2 kg, víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch 
Graded a Listed +6 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

7. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1200 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -7,5 kg, 4-ročné a staršie OH -4 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

8. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1800 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -5,5 kg, 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

9. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 2400 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +1 kg, 4-ročné a staršie OH +8 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).
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1. Cena ... - rovina (II. kat.) - 1780 m
3400 € (1700 - 780 - 510 - 240 - 170)
Majiteľské prémie: 340 € (225 - 115) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili v dostihoch 
kategórie Listed a Graded do 3. miesta vrátane.
Hmotnosť: 58 kg. Koňom umiestneným v dostihoch I. kat. +2 kg, víťazom dostihov II. kat. +4 kg, koňom 
umiestneným v dostihoch Graded a Listed +6 kg. Viacnásobným víťazom II. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 68 € (81,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 68 € (81,60 € s DPH).

2. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 2200 m
2400 € (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
Majiteľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -8,5 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Zápisné 38 € (45,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 58 € (69,60 € s DPH).

3. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1000 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 56 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, 
koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, 
koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).

4. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 1600 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -1 kg, 4-ročné a staršie OH +4 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).

8. dostihový deň - 11. 6. 2017 Topoľčianky - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 1. 6. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 5. 6. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 6. 6. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena … - rovina (V. kat.) - 1780 m
1300 € (650 - 300 - 195 - 90 - 65)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné a staršie 61 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +1,5 kg, 
víťazom dostihov V. kategórie a umiestneným v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +3 kg, umiestneným 
v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +4,5 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte 
neštartovali -2 kg.
Zápisné 16 € (19,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 23 € (27,60 € s DPH).

6. Cena ... – steeplechase – 4100 m
2500 € (1250 - 575 - 375 - 175 - 125)
Majiteľské prémie: 250 € (165 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 5-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 67 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 900 € a vyššou +1 kg, 
1200 € a vyššou +2 kg, 1500 € a vyššou +3 kg, 1800 € a vyššou +4 kg, 2100 € a vyššou +5 kg.
Zápisné 40 € (48 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 60 € (72 € s DPH).
Kurz: 7, 3, 4, 5, 8, 9, 3, 12, 11, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 14 eventuálne: 7, 3, 4, 5, 8, 9, 3, 12, 11, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 14
O kurze dostihov rozhodne po prehliadke dráhy Dostihová komisia.

7. Cena ... – steeplechase – 3500 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali najviac tri dostihy steeplechase.
Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 70,5 kg. Za každé víťazstvo steeplechase v kariére +2 kg, 
za každé dotované umiestnenie v steeplechase v kariére +1 kg. Koňom v kariére bez dotačného zisku 
v steeplechase -1 kg. 
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).
Kurz: 11, 5, 8, 9, 3, 12, 11, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 14 eventuálne: 11, 5, 8, 9, 3, 12, 11, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 14
O kurze dostihov rozhodne po prehliadke dráhy Dostihová komisia.

8. Cena … - prútené prekážky - 3000 m
1900 € (950 - 435 - 285 - 135 - 95)
Majiteľské prémie: 190 € (130 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré v kariére nezvíťazili v prekážkových dostihoch.
Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 69,5 kg. 
Koňom v kariére umiestneným v prekážkových dostihoch na 4. a 5. mieste +1,5 kg, koňom v kariére 
umiestneným v prekážkových dostihoch na 2. a 3. mieste +3 kg. Koňom, ktoré v kariére neštartovali 
v prekážkových dostihoch -1 kg.
Zápisné 30 € (36 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 46 € (55,20 € s DPH).
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1. 24. Zlatý bičík – rovina (I. kat.) – 1400 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. 
Víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov 
Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

2. Cena... - rovina (II. kat.) - 2400 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch Graded a Listed. Hmotnosť: 57 kg. 
Víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +2 kg, víťazom dostihov I. kat. a umiestneným 
v dostihoch Graded a Listed +4 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

3. Hdcp … - rovina (II. kat.) - 1000 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -11,5 kg, 4-ročné a staršie OH -9 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

4. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1700 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -9 kg, 4-ročné a staršie OH -4 kg.
Dostihov sa môžu zúčastniť len kone registrované DA SR. V prípade, že dostihy budú otvorené podľa 
čl. 171 DP, môžu sa ich zúčastniť aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

9. dostihový deň - 24. 6. 2017 (sobota) Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 15. 6. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 19. 6. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 20. 6. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 2000 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné kone, ktoré v kariére nezvíťazili, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste v dostihoch 
I. kategórie a vyššej. Hmotnosť: 58 kg. 
Za každých začatých 300 € zisku nad 500 € +0,5 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré 
ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. Hdcp ... - rovina (IV. kat.) - 1400 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +2 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Cena… - rovina (IV. kat.) - 1000 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 2-ročné kone, ktoré v kariére dosiaľ neštartovali. Hmotnosť 58 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

8. Hdcp ... - rovina (V. kat.) - 2000 m
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +6,5 kg, 4-ročné a staršie OH +12 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).
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1. Hdcp... - rovina (II. kat.) - 1780 m
3400 € (1700 - 780 - 510 - 240 - 170)
Majiteľské prémie: 340 € (225 - 115) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné -13,5 kg, 4-ročné a staršie OH -9 kg.
Zápisné 68 € (81,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 68 € (81,60 € s DPH).

2. Cena … - rovina (III. kat.) - 2200 m
2400 € (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
Majiteľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta 
v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed a 
Graded vylúčené.
Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné a staršie 61 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov III. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným 
v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 38 € (45,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 58 € (69,60 € s DPH).

3. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1000 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, 
koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, 
koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).

4. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 1600 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH ±0 kg, 4-ročné a staršie OH +4 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).

10. dostihový deň - 9. 7. 2017 Topoľčianky - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 29. 6. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 3. 7. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 4. 7. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena … - rovina (V. kat.) - 1780 m
1300 € (650 - 300 - 195 - 90 - 65)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov V. kategórie a umiestneným v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným 
v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1,5 kg.
Zápisné 16 € (19,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 23 € (27,60 € s DPH).

6. Cena … - rovina (V. kat.) - 2400 m - štart zástavkou
1300 € (650 - 300 - 195 - 90 - 65)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 61 kg, 4-ročné a staršie 67 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, víťazom 
dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, 
koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 16 € (19,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 23 € (27,60 € s DPH).

7. Cena ... – steeplechase – 3500 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1000 €.
Hmotnosť: 4-ročné 66 kg, 5-ročné a staršie 69,5 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 450 € a vyššou +1 kg, 
600 € a vyššou +2 kg, 750 € a vyššou +3 kg, 900 € a vyššou +4 kg.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).
Kurz: 11, 5, 8, 9, 3, 12, 11, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 14  eventuálne: 11, 5, 8, 9, 3, 12, 11, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 14
O kurze dostihov rozhodne po prehliadke dráhy Dostihová komisia.

8. Cena … - prútené prekážky - 3400 m
2300 € (1150 - 530 - 345 - 160 - 115)
Majiteľské prémie: 230 € (155 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 66 kg, 5-ročné a staršie 69 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 
600 € a vyššou +1 kg, 900 € a vyššou +2 kg, 1200 € a vyššou +3 kg, 1500 € a vyššou +4 kg.
Zápisné 37 € (44,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 55 € (66 € s DPH).
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1.	 25.	Slovenské	derby	–	rovina	(SVK	Gd-3)	–	2400	m
 64 000 € (32 000 - 14 720 - 9600 - 4480 - 3200)
 Majiteľské prémie: 6400 € (3200 - 1920 - 1280) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 3000 € (2000 - 1000) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 5000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 17.	3.	2017	 o	13.00	hod.	 400	€ (480	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 16. 5. 2017 o 10.00 hod. 2000 € (2400 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 16.	5.	2017	 o	10.00	hod.	 560	€ (672	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 27. 6. 2017 o 10.00 hod. 4800 € (5760 € s DPH)
3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 27.	6.	2017	 o	10.00	hod.	 720	€ (864	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky štvrtok 6. 7. 2017 o 10.00 hod. 8400 € (10 080 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 piatok	 7.	7.	2017	 do	12.00	hod.	 880	€ (1056	€ s	DPH)

2.	34.	Bratislavská	míľa	–	rovina	(SVK	Listed)	–	1600	m
13 000 € (6500 - 2990 - 1950 - 910 - 650)
Majiteľské prémie: 1300 € (850 - 450) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 900 € (600 - 300) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné a staršie 60 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 260 € (312 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 260 € (312 € s DPH).

3.	25.	Cena	Pat´s	Music	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2000	m
13 000 € (6500 - 2990 - 1950 - 910 - 650)
Majiteľské prémie: 1300 € (850 - 450) pre dve najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 900 € (600 - 300) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kobyly. Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné 60 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 260 € (312 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 260 € (312 € s DPH).

4.	24.	Zlatý	pohár	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2600	m
13 000 € (6500 - 2990 - 1950 - 910 - 650)
Majiteľské prémie: 1300 € (850 - 450) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 900 € (600 - 300) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 260 € (312 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 260 € (312 € s DPH).

11.	dostihový	deň	-	16.	7.	2017	Bratislava	-	14.00	hod.	

  Uzávierka prihlášok (dostihy č.2 až 5): utorok	4.	7.	2017	o	12.00	hod.
  Uzávierka dodatočných prihlášok (dostihy č.1 až 5): štvrtok	6.	7.	2017	o	12.00	hod.
  Oznámenie štartujúcich koní (dostihy č.1 až 5): piatok	7.	7.	2017	do	12.00	hod.

  Uzávierka prihlášok (dostihy č.6 až 9): štvrtok	6.	7.	2017	o	10.00	hod.
  Uzávierka dodatočných prihlášok (dostihy č.6 až 9): pondelok	10.	7.	2017	o	10.00	hod.
  Oznámenie štartujúcich koní (dostihy č.6 až 9): utorok	11.	7.	2017	do	10.00	hod.
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5.	25.	Cena	Mysa	–	rovina	(I.	kat.)	–	1000	m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Víťazom dostihov I. kat. 
a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

6.	25.	Cena	Muscatita	–	rovina	(II.	kat.)	–	1200	m
4000 € (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 € (265 - 135) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 2-ročné kone. Hmotnosť: 58 kg.
Zápisné 80 € (96 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 80 € (96 € s DPH).

7.	Memoriál	Jozefa	Košťála	-	rovina	(III.	kat.)	-	2000	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 750 € (375 - 225 - 150) pre tri najlepšie umiestnené kone.
Pre 3-ročné a staršie kone slovenského	chovu, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kategórie a vyššej.
Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. Víťazom dostihov III. kat. a umiestneným v dostihoch 
II. kat. +2 kg, víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch I. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch 
Graded a Listed +6 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

8.	Hdcp	…	-	rovina	(III.	kat.)	-	1200	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -4,5 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

9.	Hdcp	…	-	rovina	(III.	kat.)	-	1600	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -5,5 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).
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1. Cena ... - rovina (II. kat.) - 2000 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili v dostihoch 
kategórie Listed a Graded do 3. miesta vrátane.
Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch I. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov II. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch Graded a Listed +6 kg. Viacnásobným 
víťazom II. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

2. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 2400 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -7,5 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

3. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1800 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére nezvíťazili, ani sa od 23. 7. 2016 neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kategórie a vyššej. Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. 
Za každých začatých 300 € zisku nad 600 € +0,5 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré 
ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

4. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1400 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. 
Koňom s dotáciou za umiestnenie 400 € a vyššou +1,5 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

12. dostihový deň - 23. 7. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 13. 7. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 17. 7. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 18. 7. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena … - rovina (V. kat.) - 1200 m
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, koňom 
umiestneným v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré 
ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).

6. Cena ... - rovina (V. kat.) - 2000 m
Dostihy amatérov a žiakov
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali najmenej tri rovinové dostihy a od 23.7.2016 
nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste v dostihoch II. kat. 
a vyššej. Viacnásobní víťazi od 23. 7. 2016 vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 56 kg, 4-ročné a staršie 60,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, koňom 
umiestneným v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Zápisné 6 € (7,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 8 € (9,60 € s DPH).

7. Cena ... – steeplechase – 3800 m
2400 € (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
Majiteľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. 
Koňom s jednotlivou dotáciou 800 € a vyššou +1 kg, 1000 € a vyššou +2 kg, 1200 € a vyššou +3 kg, 
1400 € a vyššou +4 kg, 1600 € a vyššou +5 kg.
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 38 € (45,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 58 € (69,60 € s DPH).
Kurz: 11, 14, 8, 9, 5, 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15

8. Cena ... - prútené prekážky - 3200 m
2100 € (1050 - 485 - 315 - 145 - 105)
Majiteľské prémie: 210 € (140 - 70) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1000 €.
Hmotnosť: 4-ročné 66 kg, 5-ročné a staršie 68,5 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 300 € a vyššou +1 kg, 
450 € a vyššou +2 kg, 600 € a vyššou +3 kg, 750 € a vyššou +4 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Zápisné 34 € (40,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 50 € (60 € s DPH).
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1. Cena turfu – rovina (I. kat.) – 2400 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. Víťazom dostihov I. kat. 
a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

2. Hdcp … – rovina (II. kat.) – 1400 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -15,5 kg, 4-ročné a staršie OH -13 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

3. Cena... - rovina (II. kat.) - 1400 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 2-ročné kone. Hmotnosť 57 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou vyššou ako 1200 € +2 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

4. Cena … - rovina (III. kat.) – 1000 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta 
v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed 
a Graded vylúčené.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 58,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov III. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným 
v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

13. dostihový deň - 13. 8. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 3. 8. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 7. 8. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 8. 8. 2017 do 10.00 hod.
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5. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1800 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -3,5 kg, 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Dostihov sa môžu zúčastniť len kone registrované DA SR. V prípade, že dostihy budú otvorené podľa 
čl. 171 DP, môžu sa ich zúčastniť aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

6. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 2400 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 55 kg, 5-ročné a staršie 60 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, 
koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Hdcp ... - rovina (IV. kat.) - 1400 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +5,5 kg, 4-ročné a staršie OH +8 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

8. Cena ... - rovina (IV. kat.) - 1200 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. 
Koňom s dotáciou za umiestnenie 400 € a vyššou +1,5 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).
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1. Cena ... - rovina (III. kat.) - 2300 m
2400 € (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
Majiteľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta v 
dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed 
a Graded vylúčené.
Hmotnosť: 3-ročné 55,5 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov III. kat. +4 kg, koňom umiestneným na 4. a 5. mieste v dostihoch I. kat +4 kg, koňom 
umiestneným na 2. a 3. mieste v dostihoch I. kat +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 38 € (45,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 58 € (69,60 € s DPH).

2. Cena ... - rovina (III. kat.) - 1000 m
2400 € (1200 - 550 - 360 - 170 - 120)
Majiteľské prémie: 240 € (160 - 80) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 2-ročné kone, ktoré nezískali dotáciu za víťazstvo alebo umiestnenie vyššiu ako 1100 €.
Hmotnosť: 57,5 kg. Koňom s dotáciou za víťazstvo alebo umiestnenie vyššou ako 500 € +1,5 kg, 
koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 38 € (45,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 58 € (69,60 € s DPH).

3. Hdcp … - rovina (IV. kat.) – 1750 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +3 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).

4. Cena … - rovina (IV. kat.) – 3000 m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 61 kg, 4-ročné a staršie 67 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, 
koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, 
koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).

14. dostihový deň - 20. 8. 2017 Senica - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 10. 8. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 14. 8. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 15. 8. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena … - rovina (V. kat.) - 1750 m
1300 € (650 - 300 - 195 - 90 - 65)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné a staršie 59,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +6 kg. Koňom bez dotačného 
zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 16 € (19,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 23 € (27,60 € s DPH).

6. Cena ... – steeplechase - 3700 m
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
Majiteľské prémie: 220 € (145 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone so ziskom do 4000 € vrátane. 
Hmotnosť: 4-ročné 66 kg, 5-ročné a staršie 70 kg. 
Koňom za každých začatých 350 € zisku nad 500 € +0,5 kg.
Kurz: 6, 7, 8, 3, 9, 6, 7, 8, 3, 2, 1, 5, 4, 3
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 4-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 5-ročných a starších koní na 68 kg.
Zápisné 35 € (42 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 53 € (63,60 € s DPH).
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1.	 25.	Slovenské	Oaks	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2000	m
 23 000 € (11 500 - 5290 - 3450 - 1610 - 1150)
 Majiteľské prémie: 2300 € (1150 - 690 - 460) pre tri najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 1800 € (1200 - 600) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťazky slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 17.	3.	2017	 o	13.00	hod.	 80	€  (96	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 6. 6. 2017 o 10.00 hod. 400 € (480 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 6.	6.	2017	 o	10.00	hod.	 180	€ (216	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 18. 7. 2017 o 10.00 hod. 1300 € (1560 € s DPH)
3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 18.	7.	2017	 o	10.00	hod.	 280	€ (336	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky pondelok 21. 8. 2017 o 10.00 hod. 2700 € (3240 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 22.	8.	2017	 do	10.00	hod.	 380	€ (456	€ s	DPH)

2.	Cena	…	-	rovina	(II.	kat.)	-	1200	m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch Graded a Listed.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 58,5 kg. Víťazom dostihov II. kat. a umiestneným v dostihoch 
I. kat. +2 kg, víťazom dostihov I. kat. a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +4 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

3.	Hdcp...	-	rovina	(II.	kat.)	-	2000	m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -14,5 kg, 4-ročné a staršie OH -11 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

4.	Cena...	-	rovina	(II.	kat.)	-	1600	m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu na 1. až 5. mieste.
Pre 2-ročné kone. Hmotnosť 57 kg. 
Koňom s dotáciou za víťazstvo alebo umiestnenie vyššou ako 1200 € +2 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

15.	dostihový	deň	-	27.	8.	2017	Bratislava	-	14.00	hod.	

  Uzávierka prihlášok (okrem dostihov č. 1): štvrtok	17.	8.	2017	o	10.00	hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok	21.	8.	2017	o	10.00	hod.	
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok	22.	8.	2017	do	10.00	hod.
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5.	Cena	…	-	rovina	(III.	kat.)	–	1600	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili do 4. miesta 
v dostihoch I. kat. viac ako raz. Kone umiestnené na dotovanom mieste v dostihoch kategórie Listed a 
Graded vylúčené.
Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné a staršie 59 kg. Koňom umiestneným v dostihoch II. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov III. kat. +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným 
v dostihoch I. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

6.	Hdcp	…	-	rovina	(IV.	kat.)	-	1200	m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +4,5 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg. 
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7.	Cena	…	-	rovina	(IV.	kat.)	-	1400	m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. 
Koňom s dotáciou za umiestnenie 400 € a vyššou +1,5 kg. koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

8.	Cena	...	–	steeplechase	-	3600	m
1900 € (950 - 435 - 285 - 135 - 95)
Majiteľské prémie: 190 € (130 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali najviac tri dostihy steeplechase a nezvíťazili viac 
ako 1-krát. 
Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 69,5 kg. 
Víťazom +3 kg, koňom umiestneným na dotovanom mieste +1,5 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Zápisné 30 € (36 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 46 € (55,20 € s DPH).
Kurz: 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 15 

9.	35.	Prútenky	šampiónov	–	prútené	prekážky	-	3600	m
3900 € (1950 - 900 - 585 - 270 - 195)
Majiteľské prémie: 390 € (260 - 130) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 69 kg.
Zápisné 78 € (93,60 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 78 € (93,60 € s DPH).
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1.	 25.	Slovenský	St.	Leger	–	rovina	(SVK	Listed)	–	2800	m
 19 000 € (9500 - 4370 - 2850 - 1330 - 950)
 Majiteľské prémie: 1900 € (950 - 570 - 380) pre tri najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
 Chovateľské prémie: 1500 € (1000 - 500) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu.
 Chovateľský bonus 2000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
 Pre 3-ročné plnokrvné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
 Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka	prihlášok:	 piatok	 17.	3.	2017	 o	13.00	hod.	 70	€ (84	€ s	DPH)
  1. dodatočné prihlášky utorok 6. 6. 2017 o 10.00 hod. 350 € (420 € s DPH)
2.	zápisné	(1.	škrtanie):	 utorok	 6.	6.	2017	 o	10.00	hod.	 150	€ (180	€ s	DPH)
  2. dodatočné prihlášky utorok 18. 7. 2017 o 10.00 hod. 1100 € (1320 € s DPH)
3.	zápisné	(2.	škrtanie):	 utorok	 18.	7.	2017	 o	10.00	hod.	 230	€ (276	€ s	DPH)
  3. dodatočné prihlášky pondelok 4. 9. 2017 o 10.00 hod. 2250 € (2700 € s DPH)
Oznámenie	štartujúcich	koní:	 utorok	 5.	9.	2017	 do	10.00	hod.	 310	€ (372	€ s	DPH)

2.	25.	Cena	zimnej	kráľovnej	–	rovina	(I.	kat.)	–	1600	m
8000 € (4000 - 1840 - 1200 - 560 - 400)
Majiteľské prémie: 800 € (530 - 270) pre dve najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 750 € (500 - 250) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu na 1. až 8. mieste.
Pre 2-ročné kobyly. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 160 € (192 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 160 € (192 € s DPH).

3.	Cena	...	-	rovina	(II.	kat.)	-	1700	m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili v dostihoch 
kategórie Listed a Graded do 3. miesta vrátane.
Hmotnosť: 3-ročné 56 kg, 4-ročné a staršie 58,5 kg. Koňom umiestneným v dostihoch I. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov II. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch Graded a Listed +6 kg. Viacnásobným 
víťazom II. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

4.	Hdcp	…	-	rovina	(III.	kat.)	-	1200	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -1 kg, 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

16.	dostihový	deň	-	10.	9.	2017	Bratislava	-	14.00	hod.	

  Uzávierka prihlášok (okrem dostihov č. 1): štvrtok	31.	8.	2017	o	10.00	hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok	4.	9.	2017	o	10.00	hod.	
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok	5.	9.	2017	do	10.00	hod.
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5.	Cena	...	-	rovina	(III.	kat.)	-	1200	m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 750 € (375 - 225 - 150) pre tri najlepšie umiestnené kone.
Pre 2-ročné kone slovenského	chovu, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1200 €.
Hmotnosť: 57,5 kg. 
Koňom s jednotlivou dotáciou vyššou ako 500 € +1,5 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

6.	Hdcp	…	-	rovina	(IV.	kat.)	-	1700	m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +6 kg, 4-ročné a staršie OH +8 kg. 
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7.	Hdcp	…	-	rovina	(IV.	kat.)	-	2400	m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +4 kg, 4-ročné a staršie OH +8 kg. 
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

8.	42.	Veľká	starohájska	steeplechase	–	steeplechase	–	4500	m
4000 € (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 € (265 - 135) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 5-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 67 kg.
Zápisné 80 € (96 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 80 € (96 € s DPH).
Kurz:, 13, 5, 10, 11, 14, 8, 9, 5, 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15

9.	Cena	…	-	prútené	prekážky	-	3000	m
1800 € (900 - 415 - 270 - 125 - 90)
Majiteľské prémie: 180 € (120 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 3-ročné kone. Hmotnosť: 67,5 kg. 
Víťazom za každé víťazstvo v prekážkových dostihoch +3 kg. Koňom bez dotačného zisku 
v prekážkových dostihoch -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali v prekážkových dostihoch -2 kg.
Zápisné 29 € (34,80 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 43 € (51,60 € s DPH).
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1. 33. Karpatská cena – rovina (SVK Listed) – 1600 m
10 000 € (5000 – 2300 – 1500 – 700 – 500)
Majiteľské prémie: 1000 € (660 - 340) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 750 € (500 - 250) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 8. mieste.
Chovateľský bonus 1000 € navyše obdrží chovateľ víťaza slovenského chovu.
Pre 2-ročné kobyly a žrebce. Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 200 € (240 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 200 € (240 € s DPH).

2. Tatranská cena - rovina (I. kat.) - 1200 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné staršie 58 kg. Víťazom dostihov I. kat. 
a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

3. 23. Cena Whisky - rovina (I. kat.) - 1800 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dve najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kobyly. Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné staršie 58,5 kg. Víťazkám dostihov I. kat. 
a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazkám dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

4. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1600 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -4 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

17. dostihový deň - 24. 9. 2017 Bratislava - 14.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 14. 9. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 18. 9. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 19. 9. 2017 do 10.00 hod.
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5. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1200 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch III. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi dostihov IV. kat. vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 58 kg. Koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov IV. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, 
koňom umiestneným v dostihoch II. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1600 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. 
Koňom s dotáciou za umiestnenie 400 € a vyššou +1,5 kg. Koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Cena … - rovina (V. kat.) - 3200 m – vnútorný ovál, štart zástavkou
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 61,5 kg, 4-ročné a staršie 67 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, koňom 
umiestneným v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré 
ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).

8. Cena ... - steeplechase - 3600 m
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
Majiteľské prémie: 220 € (145 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone, ktoré nezískali jednotlivú dotáciu vyššiu ako 1200 €.
Hmotnosť: 4-ročné 66 kg, 5-ročné a staršie 68,5 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou 500 € a vyššou +1 kg, 
650 € a vyššou +2 kg, 800 € a vyššou +3 kg, 950 € a vyššou +4 kg, 1100 € a vyššou +5 kg.
Kurz: 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 12, 9, 5, 10, 11, 14, 15 
Zápisné 35 € (42 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 53 € (63,60 € s DPH).

9. Cena... - prútené prekážky - 3300 m
2200 € (1100 - 505 - 330 - 155 - 110)
Majiteľské prémie: 220 € (145 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 68,5 kg. 
Koňom s jednotlivou dotáciou 400 € a vyššou +1 kg, 600 € a vyššou +2 kg, 800 € a vyššou +3 kg, 
1000 € a vyššou +4 kg, 1200 € a vyššou +5 kg, 1400 € a vyššou +6 kg. Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Zápisné 35 € (42 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 53 € (63,60 € s DPH).
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1. Jesenný hendikep – rovina - hdcp (I. kat.) - 1800 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -20,5 kg, 4-ročné a staršie OH -19 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

2. Memoriál RNDr. Juraja Gressnera - rovina hdcp (II. kat.) - 2400 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -16,5 kg, 4-ročné a staršie OH -13 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

3. Memoriál Adolfa a Richarda Weissovcov - rovina (III. kat.) - 1600 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 750 € (375 - 225 - 150) pre tri najlepšie umiestnené kone.
Pre 2-ročné kone slovenského chovu. Hmotnosť: 57 kg. 
Koňom so ziskom nad 1000 € +1 kg, koňom so ziskom nad 1500 € +2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

4. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 1000 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: OH -2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

18. dostihový deň - 1. 10. 2017 Bratislava - 13.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 21. 9. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 25. 9. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 26. 9. 2017 do 10.00 hod.
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5. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 2400 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -3,5 kg. 4-ročné a staršie OH ±0 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1800 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére nezvíťazili, ani sa od 1. 10. 2016 neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch I. kategórie a vyššej.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 58,5 kg. Za každých začatých 300 € zisku nad 600 € +0,5 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Hdcp ... - rovina (V. kat.) - 1400 m
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +11 kg, 4-ročné a staršie OH +12 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).
 

8. Cena ... - rovina (V. kat.) - 2000 m
Dostihy amatérov a žiakov
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali najmenej tri rovinové dostihy a od 1. 10. 2016 
nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom mieste v dostihoch II. kat. 
a vyššej. Viacnásobní víťazi od 1. 10. 2016 vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 58 kg, 4-ročné a staršie 60 kg. 
Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, víťazom dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným 
v dostihoch III. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. na 2. a 3. mieste +6 kg. 
Koňom bez dotačného zisku -1 kg.
Zápisné 6 € (7,20 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 8 € (9,60 € s DPH).
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1. 14. Veľká cena BBAG Baden-Baden – rovina (SVK Listed) – 1400 m
10 000 € (5000 - 2300 - 1500 - 700 - 500)
Pre 2-ročné kone, ktoré boli uvedené v dražobnom katalógu spoločnosti BBAG a sú zaregistrované 
dostihovými autoritami v Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Slovinsku, Srbsku, Chorvátsku, ČR a SR. 
Hmotnosť: 58 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.

Uzávierka prihlášok: štvrtok 31. 8. 2017 o 12.00 hod. 150 € (180 € s DPH)
Dodatočné prihlášky pondelok 9. 10. 2017 o 10.00 hod. 450 € (540 € s DPH)
Oznámenie štartujúcich koní: utorok 10. 10. 2017 o 10.00 hod. 150 € (180 € s DPH)

2. Cena Quissisany - rovina (I. kat.) - 2000 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dve najlepšie umiestnené kobyly v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dve najlepšie umiestnené kobyly slovenského chovu n
a 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kobyly. Hmotnosť: 3-ročné 56 kg, 4-ročné staršie 58 kg. Víťazkám dostihov I. kat. 
a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazkám dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kobyly sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

3. Hdcp... - rovina (II. kat.) - 1700 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180).
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -10,5 kg, 4-ročné a staršie OH -9 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

4. Cena … - rovina (III. kat.) – 1400 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch II. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili v dostihoch 
kategórie Listed a Graded.
Hmotnosť: 3-ročné 57 kg, 4-ročné a staršie 58 kg. Víťazom dostihov III. kat. a umiestneným v dostihoch 
II. kat. +2 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. na 4. a 5. mieste +4 kg, umiestneným v dostihoch I. kat. 
na 2. a 3. mieste +6 kg. Viacnásobným víťazom III. kat. navyše +2 kg.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

19. dostihový deň - 15. 10. 2017 Bratislava - 13.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok (okrem dostihov č.1): štvrtok 5. 10. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 9. 10. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 10. 10. 2017 do 10.00 hod.
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5. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 2400 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +2,5 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1600 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. 
Koňom s dotáciou za umiestnenie 400 € a vyššou +1,5 kg. Koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Cena … - rovina (V. kat.) - 1700 m
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch IV. kat. a vyššej, ani sa neumiestnili na dotovanom 
mieste v dostihoch II. kat. a vyššej. Viacnásobní víťazi vylúčení.
Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné a staršie 58 kg. Koňom umiestneným v dostihoch IV. kat. +2 kg, 
víťazom dostihov V. kat. +4 kg, koňom umiestneným v dostihoch III. kat. +6 kg. Koňom bez dotačného 
zisku -1 kg, koňom ktoré ešte neštartovali -2 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).

8. Cena ... - steeplechase - 3800 m
2500 € (1250 - 575 - 375 - 175 - 125)
Majiteľské prémie: 250 € (165 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 65,5 kg, 5-ročné a staršie 68,5 kg. 
Koňom s jednotlivou dotáciou 500 € a vyššou +1 kg, 750 € a vyššou +2 kg, 1000 € a vyššou +3 kg, 
1250 € a vyššou +4 kg, 1500 € a vyššou +5 kg, 1750 € a vyššou +6 kg.
Zápisné 40 € (48 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 60 € (72 € s DPH).
Kurz: 11, 14, 8, 9, 5, 1, 2, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15

9. Cena ... - prútené prekážky - 2800 m
1900 € (950 - 435 - 285 - 135 - 95)
Majiteľské prémie: 190 € (130 - 60) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 3-ročné a staršie kone, ktoré v kariére absolvovali najviac tri prekážkové dostihy.
Hmotnosť: 3-ročné 65,5 kg, 4-ročné 72 kg, 5-ročné a staršie kone 72,5 kg. 
Za každé víťazstvo v prekážkových dostihoch v kariére +2 kg, za každé dotované umiestnenie 
v prekážkových dostihoch v kariére +1 kg. 
V prípade, že do dostihov nebude oznámený ako štartujúci žiadny 3-ročný kôň, zníži sa základná 
hmotnosť 4-ročných koní na 68 kg a 5-ročných a starších koní na 68,5 kg.
Zápisné 30 € (36 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 46 € (55,20 € s DPH).
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1. Veľká októbrová cena – rovina (I. kat.) – 2000 m
7000 € (3500 - 1610 - 1050 - 490 - 350)
Majiteľské prémie: 700 € (465 - 235) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 600 € (400 - 200) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné 56,5 kg, 4-ročné staršie 58,5 kg. Víťazom dostihov I. kat. 
a umiestneným v dostihoch Graded a Listed +1,5 kg, víťazom dostihov Graded a Listed +3 kg.
Všetky štartujúce kone sa musia zúčastniť prehliadky v pedoku a slávnostnej prehliadky pred tribúnami.
Zápisné 140 € (168 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 140 € (168 € s DPH).

2. Cena... - rovina (II. kat.) - 1800 m
4000 € (2000 - 920 - 600 - 280 - 200)
Majiteľské prémie: 400 € (265 - 135) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 2-ročné kone, ktoré nezvíťazili v dostihoch I. kategórie a vyššej.
Hmotnosť 57 kg. Koňom s jednotlivou dotáciou vyššou ako 1300 € +2 kg.
Zápisné 80 € (96 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 80 € (96 € s DPH).

3. Hdcp... - rovina (II. kat.) - 1200 m
3600 € (1800 - 830 - 540 - 250 - 180)
Majiteľské prémie: 360 € (240 - 120) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 300 € (200 - 100) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -14 kg, 4-ročné a staršie OH - 13 kg.
Zápisné 72 € (86,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 72 € (86,40 € s DPH).

4. Hdcp … - rovina (III. kat.) - 2000 m
2600 € (1300 - 600 - 390 - 180 - 130)
Majiteľské prémie: 260 € (175 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľské prémie: 225 € (150 - 75) pre dva najlepšie umiestnené kone slovenského chovu 
na 1. až 5. mieste.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH -4 kg, 4-ročné a staršie OH -2 kg.
Dostihov sa môžu zúčastniť len kone registrované DA SR. V prípade, že dostihy budú otvorené podľa 
čl. 171 DP, môžu sa ich zúčastniť aj kone registrované zahraničnými dostihovými autoritami.
Zápisné 42 € (50,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 62 € (74,40 € s DPH).

20. dostihový deň - 29. 10. 2017 Bratislava - 12.00 hod. 

  Uzávierka prihlášok: štvrtok 19. 10. 2017 o 10.00 hod. 
  Uzávierka dodatočných prihlášok: pondelok 23. 10. 2017 o 10.00 hod. 
  Oznámenie štartujúcich koní: utorok 24. 10. 2017 do 10.00 hod.
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5. Hdcp … - rovina (IV. kat.) - 1200 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +5,5 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

6. Hdcp ... - rovina (IV. kat.) - 1600 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +4,5 kg, 4-ročné a staršie OH +6 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

7. Cena … - rovina (IV. kat.) - 1200 m
2000 € (1000 - 460 - 300 - 140 - 100)
Majiteľské prémie: 200 € (135 - 65) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Chovateľská prémia: 100 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 2-ročné nezvíťazivšie kone. Hmotnosť 57,5 kg. 
Koňom s dotáciou za umiestnenie 400 € a vyššou +1,5 kg. koňom ktoré ešte neštartovali -1,5 kg.
Zápisné 32 € (38,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 48 € (57,60 € s DPH).

8. Hdcp ... - rovina (V. kat.) - 2400 m
1400 € (700 - 320 - 210 - 100 - 70)
Chovateľská prémia: 50 € pre víťaza dostihov slovenského chovu.
Pre 3-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 3-ročné OH +9 kg, 4-ročné a staršie OH +12 kg.
Zápisné 17 € (20,40 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 25 € (30 € s DPH).

9. Cena… - prútené prekážky - 3600 m
2500 € (1250 - 575 - 375 - 175 - 125)
Majiteľské prémie: 250 € (165 - 85) pre dva najlepšie umiestnené kone v slovenskom tréningu.
Pre 4-ročné a staršie kone. Hmotnosť: 4-ročné 66,5 kg, 5-ročné a staršie 68 kg. 
Koňom s jednotlivou dotáciou 800 € a vyššou +1 kg, 1200 € a vyššou +2 kg, 1600 € a vyššou +3 kg.
Zápisné 40 € (48 € s DPH), oznámenie štartujúcich koní 60 € (72 € s DPH).
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Stanovenie cien prác a služieb v dostihovej prevádzke

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 1/2017

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	do	termínu	28.	2.	2017....................................	166,67	€	 33,33	€ 200,00 €  
2.	 Registrácia	stajne	(aj	doteraz	neregistrovanej)	po	termíne	28.	2.	2017....................................	200,00	€	 40,00	€ 240,00 €  
3.	 Registrácia	koňa	do	termínu	28.	2.	2017	a	koňa	importovaného	v	roku	2017.............................	9,00	€	 1,80	€ 10,80 €
4.	 Registrácia	koňa	po	termíne	28.	2.	2017...................................................................................	16,00	€	 3,20	€ 19,20 €  
5.	 Zaregistrovanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”........................................................................	40,00	€	 8,00	€ 48,00 €  
6.	 Udelenie	oprávnenia	na	tréning	dostihových	koní	na	území	SR		 	
	 podľa	čl.	356	Dostihového	poriadku.........................................................................................	55,00	€	 11,00	€ 66,00 €  
7.	 Zaregistrovanie	licencie	tréner	z	povolania	„A”,	ktorý	v	roku	2016		
	 nepripravoval	žiadne	kone	v	tréningu........................................................................................	55,00	€	 11,00	€ 66,00 €  
8.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”	do	termínu	15.	3.	2017....................................................	55,00	€	 11,00	€ 66,00 €
9.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”,	ktorý	v	roku	2016		 	
	 nepripravoval	žiadne	kone	v	tréningu	-	do	termínu	15.	3.	2017................................................	75,00	€	 15,00	€ 90,00 €  
10.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”	-	po	termíne	15.	3.	2017		 	
	 (nevzťahuje	sa	na	trénerov,	ktorí	po	tomto	termíne	ukončili	trénerský	kurz)..............................	70,00	€	 14,00	€ 84,00 €
11.	 Vydanie	licencie	pre	trénera	„B	a	C”,	ktorý	v	roku	2016		
	 nepripravoval	žiadne	kone	v	tréningu	-	po	termíne	15.	3.	2017..............................................	105,00	€	 21,00	€ 126,00 €
12.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra		 	
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	do	termínu	15.	3.	2017.........................................		35,00	€	 7,00	€ 42,00 €  
13.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra,	ktorý	v	roku	2016		
	 neabsolvoval	žiadne	dostihy	na	území	SR	
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	do	termínu	15.	3.	2017..........................................	50,00	€	 10,00	€ 60,00 €
14.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra	-	po	termíne	15.	3.	2017		
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov,	ktorí	po	tomto	termíne	ukončili	učebný	pomer		
	 a	na	jazdcov	amatérov,	ktorí	absolvovali	skúšku	na	udelenie	jazdeckej	licencie).....................	50,00	€	 10,00	€ 60,00 €  
15.	 Vydanie	licencie	pre	jazdca	z	povolania	a	jazdca	amatéra,	ktorý	v	roku	2016		 	
	 neabsolvoval	žiadne	dostihy	na	území	SR	
	 (nevzťahuje	sa	na	žiakov	denného	štúdia)	-	po	termíne	15.	3.	2017..........................................	70,00	€	 14,00	€ 84,00 €  
16.	 Vystavenie	dostihovej	kariéry	(koňa,	jazdca,	trénera,	stajne).....................................................	15,00	€	 3,00	€ 18,00 €  
17.	 Oznámenie	štartu	koňa	v	zahraničí	(vrátane	odoslania	dostihovej	kariéry	a	RCN),		
	 okrem	štartov	v	ČR....................................................................................................................	15,00	€	 3,00	€ 18,00 €  
18.	 Vystavenie	RCN	na	90	dní........................................................................................................	25,00	€	 5,00	€ 30,00 €  
19.	 Vyhotovenie	cieľovej	fotografie	z	dostihov.................................................................................		2,00	€	 0,40	€ 2,40 €  
20.	 Skúška	jazdcov	amatérov	pre	vydanie	licencie,	konaná	mimo		 	
	 stanovených	termínov	DA	SR....................................................................................................	41,67	€	 8,33	€ 50,00 €  
21.	 Vydanie	Liečebného	denníka	na	dostihovú	sezónu	(1	ks	pre	25	koní).........................................	1,75	€	 0,35	€ 2,10 €  
22.	 Predplatné	Vestníka	na	rok	2017..............................................................................................	21,00	€	 4,20	€ 25,20 €  
23.	 Vystavenie	duplikátu	licencie	(trénera	a	jazdca)....................................................................................		dvojnásobok stanoveného poplatku

Poznámka: 
Pri	poplatkoch	s	podmienkou	termínu	je	rozhodujúci	termín	uhradenia	v	pokladni	ZB	alebo	v	Zúčtovacom	centre	ZB.			

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	od	9.	1.	2017	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	1/2016	zo	dňa	11.	1.	2016.		

V	Bratislave,	dňa	9.	1.	2017			

                                                                                                                                                            Ing. Ľuboš Chmelár, v. r.  
                                                                                                                                                      poverený výkonom funkcie riaditeľa

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, podľa zákona č. 18/96 o cenách 
stanovuje poplatky za práce a služby v kalendárnom roku 2017 nasledovne za:
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Stanovenie cien dostihových prác a služieb 

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 2/2017

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Prechodné	ustajnenie	1	koňa	za	každý	začatý	deň	(stajňa	č.	2	-	22	boxová)...............................		8,75	€	 1,75	€ 10,50 €  
2.	 Prechodné	ustajnenie	1	koňa	za	každý	začatý	deň	(stajňa	č.	1	-	49	boxová)...............................		7,92	€	 1,58	€ 9,50 €  
3.	 Prechodné	ustajnenie	1	koňa	za	každý	začatý	deň	(prístrešky	č.	5.	6.	7).....................................		6,25	€	 1,25	€  7,50 €
4.	 Použitie	vnútornej	trávnatej	dráhy	(vonkajšia	časť	vnútorného	oválu)	
	 alebo	použitie	skokov	na	trávnatej	steeplechase	dráhe	za	1	koňa	 	
	 -	po	1.	5.	2016	v	priebehu	týždňa	(pondelok-štvrtok		od	7.30	do	14.00	hod.)..........................		19,58	€	 3,92	€ 23,50 € 
	 -	po	ukončení	dostihového	dňa	(nedeľa)....................................................................................		15,00	€	 3,00	€ 18,00 € 
5.	 Použitie	pieskovej	tréningovej	dráhy	za	1	koňa	v	priebehu	týždňa		 	
	 (pondelok	-	piatok		od	7.30	do	16.00	hod.)................................................................................		3,75	€	 0,75	€ 4,50 €  
6.	 Použitie	cvičných	štartovacích	boxov	za	1	koňa	v	priebehu	týždňa		
	 (pondelok	-	štvrtok		od	7.30	do	14.00	hod.)...............................................................................	 7,08	€	 1,42	€ 8,50 €  
7.	 Opakované	preskúšanie	spôsobilosti	na	štart	z	boxov...............................................................	27,50	€	 5,50	€ 33,00 €

Kone,	ktoré	nie	sú	registrované	u	Dostihovej	autority	SR	a	ČR	platia	pri	poskytovaní	služieb	v	ods.	4,	5	a	6	dvojnásobok.	
Použitie	dostihovej	dráhy	(odsek	4,	5	a	6)	mimo	určených	prevádzkových	časov	je	možné	vo	výnimočných	prípadoch	len	
po	dohode	s	vedúcim	úseku	dostihových	služieb.	
Každé	použitie	dráhy	je	potrebné	nahlásiť	vedúcemu	úseku	dostihových	služieb	(správcovi	dráhy)	Ing.	Švecovi,	mobil:	0905	413	460.	
Pri	 porušení	 Prevádzkového	 poriadku	 -	 použitie	 inej	 ako	 zaplatenej	 služby,	 alebo	 použitie	 dráhy	 (odsek	 4,	 5	 a	 6)	 bez	 predchádzajúceho	 
súhlasu	vedúceho	úseku	dostihových	služieb,	bude	uložená	sankcia	do	370	€.     

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	9.	1.	2017	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	2/2016	zo	dňa	2.	3.	2016.			

V	Bratislave,	dňa	9.	1.	2017		
                                                                                                                                                            Ing. Ľuboš Chmelár, v. r.  
                                                                                                                                                      poverený výkonom funkcie riaditeľa

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, podľa zákona č. 18/96 o cenách stanovuje poplatky  
za práce a služby v kalendárnom roku 2017 nasledovne:

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 2a/2017

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Prechodné	ustajnenie	1	koňa,	22	boxová	stajňa	č.	2	 23,00	€	 4,60	€ 27,60 €   
2.	 Prechodné	ustajnenie	1	koňa,	49	boxová	stajňa	č.	1	 16,00	€	 3,20	€ 19,20 €   
3.	 Prechodné	ustajnenie	1	koňa,	prístrešky	č.	5,	6,	7	 7,50	€	 1,50	€ 9,00 € 

Požiadavku	na	ustajnenie	je	potrebné	nahlásiť	vedúcemu	úseku	dostihových	služieb	Ing.	Švecovi,	mobil:	0905	413	460.	
Poplatok	za	ustajnenie	je	potrebné	uhradiť	už	pri	ustajnení	u	vedúceho	úseku	dostihových	služieb.	Vedúci	úseku	potvrdí	príjem	za	ustajnenie	
príjmovým	pokladničným	dokladom,	ktorý	oprávňuje	k	vstupu	do	priestorov	hospodárskeho	dvora	a	k	ustajneniu	koňa.	V	cene	za	ustajnenie	nie	
je	zahrnuté	použitie	dostihovej	dráhy	(vnútorný	ovál,	piesková	dráha	a	použitie	štartovacích	boxov).	Za	použitie	dráhy	je	stanovená	cena	samo-
statným	cenovým	výmerom	č.	2/2016.					

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	9.	1.	2017	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	2a/2016	zo	dňa	2.	3.	2016.			

V	Bratislave,	dňa	9.	1.	2017		
                                                                                                                                                            Ing. Ľuboš Chmelár, v. r.  
                                                                                                                                                      poverený výkonom funkcie riaditeľa

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, podľa zákona č. 18/96 o cenách stanovuje pre rok 2017  
cenu za prechodné ustajnenie 1 koňa (kone, ktoré sa nezúčastňujú dostihov organizovaných  

š. p. Závodisko Bratislava) za každý začatý deň nasledovne:
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CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 3/2017

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	s	grupovou	výkonnosťou	 
	 -	víťazstvo	a	dotované	umiestnenie	v	Gr.1,	2,	3	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)........................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€
2.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	s	Graded	a	Listed			
	 výkonnosťou	-	víťazstvo	alebo	umiestnenie	v	graded	a	Listed	do	tretieho	miesta		 	
	 (na	jedno	pripúšťacie	obdobie)................................................................................................	146,00	€	 29,20	€	 		175,20	€
3.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	bez	vlastnej	výkonnosti	v	Gr.	alebo	L,			
	 ale	má	víťaza	alebo	dotovane	umiestneného	potomka	v	Grupe	1,	2,	3				
	 (na	jedno	pripúšťacie	obdobie)..................................................................................................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€
4.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1bez	vlastnej	výkonnosti	v	Gr.	alebo	L,			 	
	 ale	má	víťaza	alebo	umiestneného	potomka	v	Graded	alebo	Listed	do	tretieho	miesta			 	
	 (na	jedno	pripúšťacie	obdobie)................................................................................................	146,00	€	 29,20	€	 		175,20	€  
5.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	chovu	A	1/1	bez	vlastnej	výkonnosti	
	 v	Gr.	alebo	Listed	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)...................................................................	453,00	€	 90,60	€	 543,60	€  
6.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	klusáckeho	chovu	s	vlastnou	výkonnosťou	
	 1:13,0	a	menej	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)..........................................................................................	bez poplatku
7.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	klusáckeho	chovu	s	vlastnou	výkonnosťou	
	 1:13,1	-	1:15,0	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie).........................................................................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€  
8.	 Licentácia	novozaradeného	žrebca	do	klusáckeho	chovu	s	vlastnou	výkonnosťou	
	 1:15,1	a	viac	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie)..........................................................................	146,00	€	 29,20	€	 		175,20	€  
9.	 Obnovená	licentácia	žrebca	(na	jedno	pripúšťacie	obdobie).....................................................	76,00	€	 15,20	€	 		91,20	€  
10.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	7.	2017	(hradí	majiteľ	žrebca)........................................................	bez poplatku  
11.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	do	31.	8.	2017	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
12.	 Registrácia	pripúšťacích	lístkov	po	31.	8.	2017	(hradí	majiteľ	žrebca).......................................	89,00	€	 17,80	€	 106,80	€  
13.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania	
	 s	Kl.	70	kg	a	viac	(jednorázovo)	................................................................................................................	bez poplatku  
14.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania		
	 s	Kl.	od	50	-	69,5	kg	(jednorázovo)	..........................................................................................	26,00	€	 5,20	€	 31,20	€
15.	 Zaradenie	kobyly	do	chovu	A	1/1	v	roku	pripúšťania		 	
	 s	Kl.	pod	50	kg	(jednorázovo)...................................................................................................	44,00	€	 8,80	€	 52,80	€
16.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			 	
	 s	časom	1:20,0	a	menej	(jednorázovo).......................................................................................................	bez poplatku  
17.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			
	 s	časom	1:20,1	-	1:24,0	(jednorázovo)......................................................................................	26,00	€	 5,20	€	 31,20	€  
18.	 Zaradenie	kobyly	do	klusáckeho	chovu	v	roku	pripúšťania			 	
	 s	časom	1:24,1	a	viac	(jednorázovo).........................................................................................	44,00	€	 8,80	€	 52,80	€  
19.	 Registrácia	narodeného	žriebäťa	do	31.	8.	v	roku	narodenia.....................................................	35,00	€	 7,00	€	 	42,00	€  
20.	 Registrácia	narodeného	žriebäťa	od	1.	9.	-	31.	12.	v	roku	narodenia........................................	80,00	€	 16,00	€	 96,00	€  
21.	 Registrácia	žriebäťa	od	jedného	do		štyroch	rokov..................................................................	235,00	€	 47,00	€	 	282,00	€  
22.	 Schválenie	mena	žriebäťa	v	roku	narodenia...............................................................................................	bez poplatku  
23.	 Schválenie	mena	žriebäťa	v	ďalších	rokoch	po	narodení...........................................................	15,00	€	 					3,00	€	 				18,00	€  
24.	 Neodôvodnená	zmena	mena	koňa	(do	doby	prvého	štartu)....................................................	117,00	€	 			23,40	€	 	140,40	€  
25.	 Import	koňa............................................................................................................................	103,00	€	 20,60	€	 123,60	€  
26.	 Spätný	import............................................................................................................................	13,00	€	 					2,60	€	 				15,60	€  
27.	 Export	importovaného	koňa	(vrátane	dostihovej	kariéry)...........................................................	39,00	€	 			7,80	€	 	46,80	€  
28.	 Vystavenie	exportného	certifikátu	(vrátane	dostihovej	kariéry)	.................................................	39,00	€	 			7,80	€	 	46,80	€  
29.	 Vystavenie	osvedčenia	o	pôvode..............................................................................................	19,00	€	 			3,80	€	 			22,80	€
30.	 Vystavenie	duplikátu	pasu	koňa	(narodené	v	SR)....................................................................	146,00	€	 			29,20	€	 	175,20	€  
31.	 Registrácia	zmeny	do	pasu	koňa	(farba,	kastrácia,	majiteľ,	registrácia	importu	koňa,			 	
	 ktorý	nie	je	určený	na	dostihy	a	chov	A	1/1	alebo	klusáka,	atď.).................................................	9,00	€	 					1,80	€	 				10,80	€  
32.	 Popis	znakov	importovaného	koňa	..........................................................................................	17,00	€	 3,40	€	 20,40	€

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, na základe zákona č. 18/96 o cenách  
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka 

v kalendárnom roku 2017 nasledovne za: 



Poplatok	za	zaradenie	kobyly	do	chovu	v	roku	ožrebenia	sa	zvyšuje	o	17,00	€	k	základnému	poplatku.			

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	od	9.	1.	2017	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	3/2016	zo	dňa	11.	1.	2016.		

V	Bratislave,	dňa	9.	1.	2017			

                                                                                                                                                            Ing. Ľuboš Chmelár, v. r.  
                                                                                                                                                      poverený výkonom funkcie riaditeľa

Za porušenie Metodických pokynov v chove A1/1 a klusáka v SR môže DA SR udeliť majiteľovi 
resp. chovateľovi sankciu až do výšky 350 €.
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Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, na základe zákona č. 18/96 o cenách  
stanovuje poplatky za práce a služby v chove A 1/1, registra NTB a klusáka 

v kalendárnom roku 2017 nasledovne za: 

Cenná publikácia s vysokou archívnou  
hodnotou je súhrnom technických  
výsledkov všetkých zápolení so štatútom 
„Group”, ktoré sa v roku 2016 odbehli  
v Európe a vybraných vrcholných podujatí  
v ostatných krajinách (USA, Dubaj, 
Japonsko, Austrália, Hong-Kong a.i.).

Nechýbajú výsledky dostihov I. a vyššej  
kategórie v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, 
Česku a na Slovensku, samozrejmosťou  
je menný register všetkých koní  
a prehľadný zoznam dostihov.

Cena: 5,00 € + poštovné

Neoceniteľná pomôcka turfmana!

SUMÁR 
EURÓPSKYCH GRUPOVÝCH 
VÝSLEDKOV,  
NAJVÝZNAMNEJŠÍCH SVETOVÝCH 
A STREDOEURÓPSKYCH DOSTIHOV 
V SEZÓNE 2016
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Stanovenie cien poplatkov, kaucií a maximálne výšky sankcií

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 4/2017

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.	 Neskoré	písomné	potvrdenie	oznámenia	štartujúcich	koní......................................................	 37,50	€	 		7,50	€ 45,00 €  
2.	 Oslobodenie	koňa	od	privedenia	do	pedoku	a	od	skúšobného	cvalu		 	  
	 (s	výnimkou	dostihov	Graded,	Listed	a	dostihov	I.	kategórie)...................................................	 12,50	€	 2,50	€ 15,00 €   
3.	 Pomoc	pri	štarte	(štart	z	boxov),	vedenie	koňa	ku	štartu	(iné	druhy	štartov)...............................	 5,00	€	 1,00	€ 6,00 €   
4.	 Zmena	farby	čiapky...................................................................................................................	 7,50	€	 1,50	€ 9,00 €  
5.	 Zmena	farby	dresu...................................................................................................................	 12,50	€	 2,50	€ 15,00 €  
6.	 Neodôvodnená	zmena	jazdca.................................................................................................	 75,00	€	 15,00	€ 90,00 €  
7.	 Nenahlásenie	použitia	tienidiel	na	oznámení	štartujúcich	koní...............................................	 10,00	€	 2,00	€ 12,00 €  
8.	 Nevrátenie	dečky	so	štartovým	číslom.....................................................................................	 37,50	€	 7,50	€ 45,00 €  
9.	 Kaucia	pri	proteste...................................................................................................................	 20,00	€	 4,00	€ 24,00 €  
10.	 Kaucia	pri	podaní	námietky	na	HDK	proti	opatreniu		DA	SR...................................................	 75,00	€	 15,00	€ 90,00 € 

Maximálna výška udeľovaných sankcií  
1.		 Rozhodcom	pri	štarte................................................................................................................	do	70 € 
2.			 Dostihovou	komisiou	
	 -	jazdcovi................................................................................................................................	do	200 €   
	 -	trénerovi...............................................................................................................................	do	400 €   
	 -	majiteľovi..............................................................................................................................	do	600 € 
3.		 Dostihovou	autoritou	SR	a	Hlavnou	dostihovou	komisiou		 	
	 -	jazdcovi................................................................................................................................	do	500 €   
	 -	trénerovi............................................................................................................................	do	1 500 €   
	 -	majiteľovi..........................................................................................................................	do	2 500 €   
	 -	chovateľovi...........................................................................................................................do	350 €  

Úhrada sankcií  
Výlučne	prostredníctvom	Zúčtovacieho	centra	ZB.		

Zloženie kaucie  
1.		 Pri	proteste	-	počas	dostihového	dňa	v	hotovosti	dostihovému	tajomníkovi.	
	 Po	dostihovom	dni	prostredníctvom	ZC	na	základe	písomného	súhlasu,	pripojeného	k	protestu.	
2.		 Pri	podaní	námietky	-	prostredníctvom	ZC	na	základe	písomného	súhlasu,	pripojeného	k	námietke.		
	 Bez	písomného	súhlasu	na	strhnutie	kaucie	zo	ZC	nebudú	protesty	a	námietky	akceptované.			

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	9.	1.	2017	a	ruší	platnosť	výmeru	č.	4/2016.		

V	Bratislave,	dňa	9.	1.	2017		
                                                                                                                                                            Ing. Ľuboš Chmelár, v. r.  
                                                                                                                                                      poverený výkonom funkcie riaditeľa

Závodisko, š. p., Bratislava, Starohájska 29, ako Dostihová autorita SR na základe zákona č. 18/96  
O cenách v znení neskorších zmien a doplnkov stanovuje poplatky, kaucie a maximálne výšky sankcií 

podľa platného Dostihového poriadku SR na rok 2017 nasledovne:

CENOVÝ VÝMER ČÍSLO 4a/2017

  Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
 
1.		 Výška	kaucie	pri	podaní	odvolania	na	HDK	proti	rozhodnutiu	DK		
	 a	rozhodcu	pri	štarte	v	roku	2017............................................................................................	 75,00	€	 15,00	€ 90,00 € 

Zloženie kaucie  
Prostredníctvom	ZC	na	základe	písomného	súhlasu,	pripojeného	k	odvolaniu.	
Bez	písomného	súhlasu	na	strhnutie	kaucie	zo	ZC	nebude	odvolanie	akceptované.			

Tento	výmer	nadobúda	účinnosť	9.	1.	2017	a	ruší	sa	platnosť	výmeru	č.	4a/2016.		

V	Bratislave,	dňa	9.	1.	2017		
                                                                                                                                                                      Ing. Vít Č e l k o,  v. r. 
                                                                                                                                                                            predseda HDK

Hlavná dostihová komisia SR na základe zákona č. 18/96 O cenách v znení neskorších zmien 
a doplnkov a podľa platného Dostihového poriadku SR stanovuje: 
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ABASKAN 7 7162 37
AGRICOLA (GER) 3 7070 68,5
AIGER (CZE) 3 1406 44
AKABA (GER) 6 HUN (31.07.16.) 79
ALBE BACK (GB) 3 7087 77
ALDZARB (IRE) 4 1407 79
ALKONYKÖNNY (HUN) 2k 7138 50
ALL DARK (GER) 7k 7079 55
ALL YOURS (IRE) 5k 7052 67
ALMANY (CZE) 5 1216 50
ALPINE SURI (IRE) 9 7145 42
ALWAYS ON SUNDAY (FR) 6 1359 83,5
AMGA RIVER (IRE) 4k 7084 79,5
ANMUT (GER) 3k 8044 48,5
ANTHOS (FR) 4 7108 57
APOLENKA (CZE) 6k 7048 30
APPALOSA (IRE) 4k 7158 61
APRILIUS (IRE) 8 7122 58
ARATO (GER) 3 7153 38
ARIF (IRE) 4 1360 84
ARIZONA FLOWER (GER) 3k 7162 42
ARLINGTON (CZE) 4 7145 52,5
ARTIMED 2 7146 54
ASAKO 4 7102 30
ASCALONA (IRE) 3k 8054 69,5
ASSURA (FR) 3k 7049 58
ASTORKA (IRE) 2k 7155 56
AURELL (CZE) 7 7075 56,5
AUSTIN (CZE) 9 1154 44
AUTOR (IRE) 6 HUN (04.09.16) 85
BANDERELLAS (CZE) 4 1284 43,5
BERUŠKA 4k 7148 52,5
BESLAN (FR) 4 7069 46
BEST BET (CZE) 3k 1426 52
BEST BOX (POL) 5 1303 62
BIARRITZ 7k 7100 46
BILLY BLUE (IRE) 5 1069 72
BLACK BET (GB) 3k 1296 51,5
BOLTHORY (CZE) 2 7159 66,5
BONYS (CZE) 3 1358 77
BORN TO FLY 3k 7062 30
BRIGHT SAND (FR) 10 7083 69
BRUCE FRENKY (FR) 5 HUN (16.10.16) 60
BUMBLEBEE (FR) 3 7162 38
CADENCE (SRB) 3k HUN (02.10.16) 48
CALIMERO (CZE) 4 7099 51,5
CALL ME TIGER 6 7153 50

CAMPO DI FIORI (IRE) 3k 7022 67
CARLOS (AUT) 9 AUT (26.10.16) 50
CARRY THE GLORY (CZE) 4 7107 53
CASINO RYAN (IRE) 3 7162 52
CEJKA (CZE) 2k 7155 50,5
CENNÁ ORCHIDEA (CZE) 2k 7132 60,5
CENTORION (CZE) 5 7153 57
CIPER (CZE) 3 HUN (31.10.16) 44
CONCORD OF GRACIE (IRE) 3k 7097 45
CONNOR (FR) 2 7159 56
CONTRIBUTOR (FR) 4 1358 78
COPPEROPOLIS (GB) 4 7017 54
CRISTABEL (GER*) 2k 7159 47
CRUEL MOLE JOE (IRE) 6 7156 55
CULDAFF (IRE) 5 7150 76
DAJUKA (CZE) 2k 1370 58
DALL´ARMI (GER) 4 8022 67
DAME VAN WINKLE (IRE) 3k 7037 70
DANCING FLAME (AUT) 5k 7098 48
DANCING MELODY (CZE) 7k 1097 65
DANETTA (IRE) 3k 7104 52
DARIJAL (FR) 3 1289 73
DARWIN (CZE) 3 7094 66,5
DASHING HOME (GER) 4 1360 75
DAYLIGHT (GER) 3k 7147 63,5
DENIM (IRE) 5k 7153 49
DESTINY (GER) 6k 7104 53,5
DETEKCE (CZE) 5k 7158 63
DEVI (FR) 2k 7132 60
DIANA ROSENSTURM (CZE) 5k 7152 75,5
DIES IRAE (FR) 3k HUN (31.10.16) 38
DISTANT ROCKET (GB) 7 8010 73,5
DOBET (CZE) 3 7098 47
DODYBUD (IRE) 7 7150 71
DOMINIQUE (FR) 2 1408 71
DONATELLI (GER) 4 7158 72,5
DONNA BLUE (GER) 5k 7028 49
DR COLOKID (CZE) 4k 7158 62,5
DRAGON HUNTER (GER) 3 GER (02.12.16) 76
DRTINA (CZE) 5k 1316 49
DUDLIK (GB) 3 1287 68
DUKE OF DARHORSE (IRE) 2 1408 69
EFILY (FR) 3k 1360 76
EL CAMINO (FR) 7 7081 60
ELEGANT PRINCESS (AUT) 5k AUT (26.10.16) 61
ELEMENT FIVE (IRE) 5 AUT (26.10.16) 55
ELITER (IRE) 5 8026 30

OFICIÁLNY HENDIKEP 
K 1. 3. 2017
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ESTI KORNÉL (HUN) 3 8056 54,5
ESTINAAD (USA) 6k 7157 69,5
EVENT MOZART (GER) 4 7052 76,5
FANEGA STAR (CZE) 2k 7132 64
FANTASTIC LACY (FR) 3 7135 78,5
FANTASTIC LADY (CZE) 2k 7132 56
FATHER FROST (IRE) 4 1360 85
FELIX (FR) 2 1408 68
FERMI 5 7144 55
FERNANDO (CZE) 6 1431 76,5
FIA GO (CZE) 3k 1355 53,5
FIGHTING LIPS (IRE) 2 1436 58,5
FILEALANGLAISE (FR) 5k HUN (13.11.16) 53
FIORHEAD (CZE) 5k 7152 71,5
FIRST SMALA (FR) 3k 1340 50,5
FLORENTINA (POL) 3k 1240 73,5
FORT RYAN 2 7159 57,5
FOXY BORIS (FR) 4 7098 53
FREYDA (CZE) 4k 7077 52
FUTURIST FASHION (HUN) 2k 8043 54
GALLAND (IRE) 3 7058 40
GASTON (FR) 2 7159 58
GENTLEMAN JACK 2 7159 64,5
GIOMÁR (CZE) 2 1336 58,5
GIRL OF FIRE (CZE) 5k 7074 39
GLOBAL BANG (GER) 6 7161 73
GLOBAL GENTL (GER) 3 1358 77
GLOUSHEK (GB) 8 7124 51
GOLDEN GRACE 5k 7122 60
GOLDEN SKY (GER) 3 7131 64
GOLEM (GER) 3 7157 54,5
GRACE OF GRACIE (FR) 3 1297 80
GREEN VALLEYS (CZE) 7 7162 49,5
GUARDIOLA (CZE) 6k 7091 52
HARLEQUINA (CZE) 8 1339 50,5
HASAN (IRE) 3 1068 69
HAYLEY (CZE) 4k 1387 60
HAYLUCK (IRE) 2k 8049 66
HENRYTHEAEROPLANE (USA) 4 7150 79
HOLLY TÄNZER  5 7066 40
HOLLY TÄNZER  5 7061 44
CHARHIZARD (POL) 8 7130 63
CHARLES QUATRIEME (FR) 6 1405 76,5
CHERI HONEY (CZE) 10 7156 63
CHILLI CHOCOLATE (FR) 2 7155 63
CHORNIJ SOKOL (UKR) 4 7131 39
CHOUPETTE (IRE) 3k POL (12.06.16) 70,5
I GOTTA FEELING (GER) 2k HUN (10.09.16) 60
ICE RYAN (CZE) 3 7153 42
IDEAL APPROACH (IRE) 4 1407 80
IDEFIX (AUT) 7 HUN (09.11.16) 60
ILCHI (IRE) 3 1211 68

ILLUMINATI (AUT) 7 AUT (26.10.16) 56
INDIAN LASS (IRE) 6k 7161 68
INES (FR) 4k 7152 72
INNOCENT CALMERIA 3k 7148 48
IRAKLIN (IRE) 6 1288 63
IRWIN FORGE (FR) 2 7159 68
JEAN VALJEAN (FR) 4 7154 58,5
JESSI (CZE) 4k 7140 55
JULIANA (GER) 2k HUN (23.10.16) 60
JUST MAMBO (IRE) 4k 7147 60,5
JUSTICE BOLD (IRE) 3 8052 41
KAISERWALZER (GER) 3 7128 62,5
KAJLA (IRE) 4k 7091 55,5
KALIAN 3 7154 32
KESU (HUN) 2 7155 50
KING OF MARMALADE (IRE) 6 7157 66
KIRSHA (IRE) 4k 7080 34
KISAYA (GER) 5k 7039 43,5
KOBI (GER) 6k 1286 74
KOPRETINA (CZE) 4k 1355 59,5
LA PALOMA 2k 7155 50,5
LACFI NÁDOR (HUN) 4 7163 44
LAGARO (CZE) 3 1360 80,5
LAMBERTUS (GER) 9 7004 70,5
LANDARON (CZE) 2 1408 67,5
LANZE (AUT) 5k 7145 38
LASHAIN (IRE) 2k 7159 63
LAST OPERA SONG (FR) 3k 7157 59
LATIGERA (CZE) 3k 1366 69
LEDGER (CZE) 5 1387 54,5
LEGIONAR (GB) 6 7052 80
LENDAR (CZE) 4 7154 44,5
LEONID (FR) 3 7120 49
LET ME WIN (AUT) 2k HUN (20.11.16) 62
LETEGERTO (CZE) 3 7145 43,5
LIFE HONEY (CZE) 5 7107 50
LIGHTBLACK (IRE) 2k 7159 68
LIGHTNING BOLT (GER) 3 7154 53
LILFAST (IRE) 4 7157 63
LILLIFEE (GER) 10 7106 50
LIMITID (CZE) 8 7098 34,5
LISETA (IRE) 4k 7024 36
LIVING COLORS (CZE) 4k 7083 76
LONG CROSS (GB) 5 7161 77
LUGOS (GER) 2 7155 52,5
LUKA LEANDRO (SRB) 3 HUN (18.09.16) 61
LUMIERE ETERNELLE (FR) 5k 7043 67
MADOX 3 7162 47
MAGIC TIROL (POL) 3 7131 62
MACHISIMO SECRETO (CZE) 4 7163 52
MAJOLICA MAYA (GB) 6 7106 56
MALINKA MOJA (GB) 4k 7163 51,5
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MANOLLA (CZE) 3k 1356 63,5
MARIAN (FR) 3 7098 51
MARIO (GER) 4 8029 71
MARSHALL WELLS (IRE) 6 7156 50
MAXIMUS MERIDIUS (FR) 2 FR (31.10.16) 65
MAY LADY (GER) 4k 7062 41
MAYDA (IRE) 2k 1409 63,5
MAYFAIR MAGIC (GB) 3k 7157 48
MEADOW DEW (GER) 6 7079 55
MEANDRE (FR) 8 1359 89
MEDICI (USA) 3 7161 83,5
MEGKAPÓ (HUN) 4k 8047 73,5
MEGNYERŐ (HUN) 2k 8055 43
MELODY MAKER (HUN) 2 8045 49
MEXICO DANCER (FR) 4 7028 43
MIKROP DEAR (CZE) 3 1402 51
MIKROP NICE (CZE) 2 1412 62,5
MILAN (UKR) 3 8015 56
MINI WELLS (IRE) 5k 8053 65
MISS BAHAMIAN (IRE) 4k 7011 51
MISS MIKROP (CZE) 4k 7016 63
MISS TROUT (GER) 3k 7150 74
MISS VIKANIKO (GER) 3k HUN (20.11.16) 60,5
MIST (POL) 5k 7017 59
MONDÓKA (HUN) 5k 7122 58
MONTE GELATO (CZE) 2 1408 64
MONTEBELLO (FR) 8 AUT (04.09.16) 55
MONTJEU THIRD (CZE) 3 1431 77
MOOREEN 2k 7146 60
MR MACHINE (GB) 3 GER (22.11.16) 71,5
MUFFIN PRINCESS (IRE) 5k 7158 68
MURASAKI LADY (CZE) 4k 7122 52,5
MUSTAMIR (IRE) 5 7010 70
MY GREY LADY (CZE) 5k 7162 50
MY LILLI (GER) 3k 7127 60,5
NAYBA (GB) 2k 7132 61,5
NAZMA (IRE) 3k HUN (07.08.16) 70
NOBLE GUARD (HUN) 3 7080 47
NORDWIENERIN (GER) 3k 7127 82,5
NUBIA´S PRINCESS 3k 7162 41
NYANI TOMBA (IRE) 6 1407 74
OLD DOUBLIN (POL) 5 7015 48,5
OROBLANCO (GER) 2 7125 65
ORPHANTA (CZE) 3k 7147 54,5
OSETIN (GB) 5 7161 71,5
OUR DUCHESS (IRE) 5k 7147 58,5
OURVILLE´S WAR (FR) 4k 7119 54
PARDONIE (CZE) 4k 1354 49
PASSEPORT (IRE) 3 7053 75
PEACE OF GRACIE (FR) 7 7145 51,5
PEBBLES PLACE (GB) 3k AUT (26.10.16) 59,5
PEN BAL CRAG (IRE) 7 7140 67

PEPPERMINT (IRE) 4k 1404 51,5
PETITE SIRENE (FR) 5k 7152 76
PIECE OF MARMELADE (GB) 3 7114 73
PLEASE BABY PLEASE (CZE) 6 7156 33,5
POLYMNIA 3k 7148 52,5
PORTORIKOS (IRE) 3 8050 76
PRAIRIE LUKAS (GER) 3 HUN (13.11.16) 70
PRETORIAN (GB) 4 1360 86
PRIME PREACHER (USA) 8 7096 68
PRIMUS 3 7162 52,5
PRINCE ORPEN (FR) 5 7083 85
PRINCESS RYANA (CZE) 2k 1436 52
PTOLEMAEUS 4 7120 45
PULP FICTION 4 7156 51
QUAFF (CZE) 6k 7140 60,5
QUICK DART 6 7050 47
QUILL OF BEAUTY (FR) 4k HUN (06.11.16) 49
RABBIT EMPEROR (IRE) 5k 1301 62,5
RABBIT FOCUS (IRE) 3 1414 60,5
RABBIT MAKFI (GB) 3 1363 60,5
RABBIT PERCY (GB) 3k 1430 67,5
RAJČI ŠIMON (CZE) 4k 7118 74
RAVIELLA (CZE) 3k 7152 66
REAL (UKR) 3 7096 55
REBEKA (HUN) 5k 7016 45
RED HOT CALYPSO (IRE) 5 HUN (02.10.16) 83
RED MISSION (GB) 7 7048 57
REGAL BREEZE (IRE) 3 7033 69
REGGIE (CZE) 7k 1288 71,5
RENDETTA (CZE) 5k 1154 47,5
RENIN (IRE) 3 HUN (23.10.16) 71,5
RHEINGOLDRING (GER) 6 7128 62
RHETT BUTLER (IRE) 5 HUN (31.10.16) 77,5
RHODESIEN STORM (GER) 3 7161 76
ROBBEN ISLAND (USA) 3k 7143 77
ROCKFIELD LAST (IRE) 3k 1407 69
ROMANETTA (CZE) 4k 1266 72
RONJA (IRE) 3k 8040 72
ROUSSEAU (POL) 5 7048 56
ROYAL GINO (GER) 3 7161 77
ROYALORIEN (GB) 8k 7141 51,5
RUMBA (CZE) 5k 7147 51,5
RUMBURAK (CZE) 2 7138 61
RUMPL CIMPR CAMPR (GB) 3 1297 75
RUSALKA (CZE) 3k 7145 45
RUSSELL (CZE) 7 7107 47,5
SAGRTON (CZE) 5 7048 45,5
SAINT MALO (FR) 4 7016 60
SAINTNIXA (FR) 3k 7127 79
SAJGON (POL) 7 7156 55,5
SAMANTHA FOR LOVE (GB) 7k 7044 57,5
SAMMY´S WARRIOR (GB) 4 HUN (13.11.16) 72
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SAMOA (CZE) 3k 7152 72
SAMOOL (GER) 8 7162 42
SANTINO (CZE) 6 7139 47,5
SARA TAYLOR (SRB) 5k 7036 74
SARILA (POL) 2k 1403 49
SECRETIVE LORD (CZE) 3 1350 71,5
SEDMIKRASKA (GB) 3k 7127 78,5
SEEMACHT (GER) 5k 7137 39
SENZOR (CZE) 4 1387 42
SHABBY REINE (FR) 2k 7159 55
SHAMALGAN (FR) 9 1360 83
SHARP BROOK (CZE) 8 1356 64,5
SHAYWAN (IRE) 4 1168 81
SHEBY JAIL (CZE) 6 7153 54,5
SHOOTING HILL 2 7146 48
SIGN OF THE ZODIAC (IRE) 6 1360 83
SILVER EMPRESS (FR) 2k 7159 65
SIMSALABIM (GER) 2 7159 63,5
SINGIDUNUM (SRB) 6 7055 79,5
SIRIUS (CZE) 3 1430 64,5
SKARA (IRE) 3k 7127 70
SMALL WHISKEY (IRE) 2k 7113 63
SOLAR ECLIPSE (GB) 5 1366 78
SORGENIO (CZE) 6 7101 57
SOTSCHI 2k 7146 53
SPARROW (CZE) 5 1254 50,5
SPEED MACHINE (IRE) 4 1407 72
SPIDER GIRL (IRE) 3k 7051 67
SPIRILY (IRE) 2k 8048 39,5
STAR (GER) 5 7158 70
STAR OF AKHI (AUT) 5 HUN (24.09.16) 64,5
STARSIDE (FR) 8 7163 53
STERNDEUTER (GER) 5 7104 50,5
STINGER (GER*) 8 7096 63,5
STIX (IRE) 3 8038 30
STRING (GER*) 3 1186 53,5
SULMAN 5 7161 78
SUMMER HILL (HUN) 6 8014 65
SWEET THOMAS (GER) 4 7055 85
SWORN SHOT (GER) 5 7108 48,5
TAFILLY (IRE) 2k 7125 66
TAJ MAHAL (CZE) 3 7157 57,5
TALLSTEP (IRE) 5 7048 57
TAMAREI (IRE) 7k 7128 55,5
TAMARIND COVE (IRE) 4 1358 84
TANATA (POL) 2k 1403 51
TAPDANCE (GER) 8k 7049 55
TARAN (IRE) 2 1412 44
TEMPICO (GER) 2 1436 49
TEMPLER (GER) 4 7157 60,5
THARAJAM (IRE) 4 7142 71,5

THE IRON MAIDEN (GB) 7k 7073 43
THIBAUD (GB) 3k 7101 55
THUNDERBALL (FR) 7 7158 66,5
TIKARAM (CZE) 4 7144 63,5
TIMAL LA (FR) 3 7162 58
TIMEKEEPER (IRE) 3 7135 76
TIMOTEJ (IRE) 4 7140 53,5
TIRAK 3 7144 56
TIZIANO VECELLIO (GB) 7 7043 65
TONIK (HUN) 2k 7082 61,5
TOPOLINA (GB) 3k 7162 51
TOUCH OF GENIUS (IRE) 4 7084 85
TOXIC (GER) 7 7154 60
TRENTINO (IRE) 3 7097 46,5
TRIP TO SYDNEY (FR) 3 7070 68
TRIXI 4k 7118 72
TRUE CHAMP (GER) 2 7155 61
TUDEMON (POL) 2 POL (30.10.16) 60
TULUM (FR) 11 1286 67
TŰZFÖLD (HUN) 3 7018 47
UNIQUE PILOT (GB) 2 8054 59,5
UNIVERZUM (HUN) 3k 8053 53
URBI ET ORBI (GER) 4 7019 67,5
ÚRI MURI (HUN) 2k 8046 53
VADEONA TWO (CZE) 3k 1352 53
VALOROUS INFLUENCE 4 7147 65
VAN DAMME 6 7147 57
VANETA (CZE) 3k 1240 70
VICTORY BOWL (FR) 3 7135 78,5
VILLÁM CHARLIE 2 7146 31
VISENYA (GB) 6k 7148 52,5
VIVA LEA (CZE) 6k 7118 73,5
VOODOO MASTER (GER) 2 HUN (20.11.16) 60
WAAYA (IRE) 4k 7147 58
WACKO (GER) 4 7163 41
WAKA LAURA (IRE) 7k GER (27.07.16) 72
WALENTINA 3k 7119 63
WANDUKE (IRE) 6 8037 66,5
WASLAWI (IRE) 3 HUN (20.11.16) 75
WATHAAB (IRE) 4 7077 45
WEGO DANCING (IRE) 3 1078 56,5
WINDY STAR 7k 7104 52
WINNING MOOD (GER) 5 7107 45
WINSOME BOY (AUT) 2 7138 54
WIZARDESS (GB) 3k HUN (10.09.16) 76
WOTAN (GER) 2 7159 59,5
YORDANA (CZE) 6k 7150 62,5
ZOCK (FR) 2 1408 71,5
ZORIANA (GER) 2k 7132 71
ZORO DARK (FR) 5 7145 51
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�. �e�ká vo�ná priekopa

9. Malý Bulfinch

10. Malý živý plot

11. �e�ký živý plot

12. Malá priekopa

13. Malý anglický skok

1�. �e�ký Bulfinch
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Skoky na prekážkovej dráhe v Bratislave - Starom háji
1. Starohájsky skok

3. Anglický skok

4. Francúzsky skok

5. Horný živý plot

6. Zadunajský skok

7. Dolnozemský skok

2. Liverpoolský skok
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5. Živý plot pri šampionárni
�. Topo��iansky skok

7. Múr so živým plotom
8. Živý plot na diagonále

9. Horný živý plot na diagonále
10. Malá vodná priekopa

12. �e�ká vodná priekopa
11. Bulfinch na diagonále 13. Francúzsky skok

1. Tribúnny skok 2. Anglický skok

3. Živý plot pri štadióne 4. Bulfinch

�koky na prekážkove� dráhe v Topo��iankach
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5. Živý plot pri šampionárni
�. Topo��iansky skok

7. Múr so živým plotom
8. Živý plot na diagonále

9. Horný živý plot na diagonále
10. Malá vodná priekopa

12. �e�ká vodná priekopa
11. Bulfinch na diagonále 13. Francúzsky skok

1. Tribúnny skok 2. Anglický skok

3. Živý plot pri štadióne 4. Bulfinch

�koky na prekážkove� dráhe v Topo��iankach
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Plánik dostihovej dráhy Šurany

LEGENDA:

1. Živý plot 5. Živý plot
2. Živý plot 6. Živý plot s priekopou
3. Bulfinch 7. Prútená prekážka
4. Bulfinch

1. Živý plot 2. Živý plot

obvod dráhy 1430 m

3. Bulfinch

4. Bulfinch 5. Živý plot 6. Živý plot s priekopou

Skoky na prekážkovej dráhe v Šuranoch

77

�ie�

Šurany.QXD  10. 3. 2015 12:57  Page 1

Plánik dostihovej dráhy Senica

LEGENDA:

1. Tribúnny skok 6. Živý plot
2. Živý plot 7. Čáčovský skok
3. Živý plot 8. Sušiak
4. Živý plot 9. Živý plot
5. Dvojbradlie 10. Prútená prekážka

1. Tribúnny skok 2. 3. 6. 9. Živý plot

obvod dráhy 1400 m

4. Živý plot

Skoky na prekážkovej dráhe v Senici

5. Dvojbradlie

70
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7. Čáčovský skok
8. Sušiak

10. Prútená prekážka

Poznámky

71
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Plánik dostihovej dráhy Šurany
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